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 لنتائج والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين، وال تمثل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة ا
 .العلمية، أو أعضاء الهيئة االستشارية، وال يترتب عليها أي مسئولية

 يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب أعضاء هيئة  ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية، وال في طريقة عرض مادتها، ما
أي  التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية، أو أعضاء الهيئة االستشارية، بشأن المركز القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات

  .سات ال تعتبر مرجًعا للحدود الدوليةمنها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها، كما أن الخرائط الواردة في المقاالت والدرا
  الهدف من الروابط اإللكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات، وهي صحيحة في وقت استخدامها، وال

  .لخارجية المشار إليهاتتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت، أو عن مضمون أي من المواقع اإللكترونية ا
 ال يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية، أو مؤسسات علمية، أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمها. 
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تحددت مهام أعضاء الهيئة االستشارية وفق مذكرة تأسيس دورية كان 

هجرية، حيث تتكون الهيئة  ١٤٢٩التاريخية في غرة جمادى األول 

التعاون مع طاقم عمل الدورية  االستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف

الدعم الفني من خالل تبادل اآلراء  خدمة البحث العلمي، وتقديمل

التواصل مع المؤسسات األكاديمية العربية واألساتذة و والمقترحات.

تقديم المشورة و  والباحثين بما يعزز مكانة الدورية في األوساط العلمية.

التعريف و والنصح في الموضوعات المطروحة من قبل هيئة التحرير.

تولي و  �ى النشر العلمي الرقمي.بأهداف الدورية، وتشجيع الباحثين ع

 .ر الدورية من حيث الشكل والمضمونمهمة التوصية فيما يتعلق بتطوي

 

 بنـــاء ع�ـــى األول اليـــوم ومنـــذ التحريـــر هيئـــة عملـــت

 فــي المســاعدة أجــل مــن الرقميــة الثقافيــة األرضــية

 العربــي الجيــل عنــد تــاريخي ثقــافي وعــي اثاســتحد

 التــــاريخ بأهميــــة يتعلــــق فيمــــا وخصوًصــــا الشــــاب،

ــــــراث  العربيــــــة بالهويــــــة المباشــــــر وارتباطهمــــــا والت
 المستدام الثقافي اإلبداعي واإلنتاج
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 مصر أبوزيد عادل سينالح د.
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 مدير التحرير
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 شبكة ع�ى المعرفة تداول في" المفتوح المعبر" مبدأ تدعم متخصصة، مستقلة عربية مبادرة أول "التاريخية كان"

 شبكة ع�ى كاملة نصوصها تتيحو  للربح هادفة غير "التاريخية كان" .التاريخية للدراسات الرقمي النشر بتشجيع اإلنترنت

 .التاريخي البعد ذات والثقافات األفكار كل روافد استيعاب إلى وتسعى اإلنترنت،

 

كز لمكتباتا في المعلومات شرايين من رئيًسا شريانًا الدوريات تعتبر   ومرا
 للدوريات اخاًص  ااهتمامً  تولي التي األكاديمية المكتبات وخاصةً  المعلومات

 هي المطبوعة الدوريات ظلت ولقد. المعرفة مجاالت مختلف في العلمية
 القرن نهايات قبيل حتى األكاديمية المكتبات مقتنيات في السائدة

 الوسيط إلى ماتالمعلو نقل وسائل في الجذري التحول وقبل العشرين
 .يوم بعد ايومً  يزداد الذي الرقمي
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 موضوعات الدورية
  

العلمية واألكاديمية البحتة التي  قاالت والدراساتالمالدورية متخصصة في 

 ،وأصحاب الدراسات العليا ية،تخص أساتذة وطالب الجامعات العرب

 تعبر، و والمهتمين بالقراءات التاريخية ،والباحثين في الدراسات التاريخية

 بالضرورة تعبر وال ،كاتبيها نظر وجهة عن الدوريةفي  المنشورة الموضوعات

 .التحرير هيئة أو التاريخية كان دورية نظر جهة عن

 

 

 للدوريات العلمية العربية الًمَحك�مة) AIF( "معامل التأثير العربي"حاصلة ع�ى  

 

 مجالت العالمية والعلميةلل) UIF( "المير العمعامل التأثي"حاصلة ع�ى 

 

 اإلشعار القانوني
  

 أو حزب أو خارجية أو داخلية جهة أية من مدعومة غير التاريخية كان دورية

 جهود ع�ى يعتمد مستقل ثقافي علمي منبر هي إنما سياسي، تيار

 بأهمية يؤمنون الذين الثقافة ومحبي الفكر أصحاب من المخلصين
 .التاريخية دراساتال

 حقوق الملكية الفكرية
  

 نشرها يتم الّتي الموضوعات عن مسؤولّية أيّة التاريخية كان دورية تتحّمل ال

 تخالف التي تهمكتابا عن المسؤولية كامل بالتالي الكُتاب ويتحمل. الدورية في

 .آخر طرف أي أو اآلخرين حقوق أو الملكّية حقوق تنتهك أو القوانين

 حقوق الطبع والنشر والترجمة
  

 كان لدورية محفوظة والترجمة والرقمي الورقي والنشر الطبع حقوق جميع

 التحرير لرئيس يحق للدورية الممنوح والتسجيل االعتماد وبموجب التاريخية،

 شبكة ع�ى موقع أو مؤسسة أو فرد أي تجاه القانونية اءاتاإلجر  اتخاذ

 .قانونية اتفاقية بدون دوريةال محتويات استخدام يعيد اإلنترنت

 رخصة التشارك اإلبداعي
  

 التجارية لدى غير العامة التراخيص تحت مسجلة التاريخية كان دورية

 .اإللكترو�ي وقعهام إلى استناًدا فرنسيسكو سان في اإلبداعي التشارك منظمة
 ر.النشوالتحكيم و المراجعة ع�ى رسوم تفرض وال تجارية غير "كان التاريخية"

 إدارة المعرفة
  

 المعرفي، التبادل قيم تدعم المعرفة، منظمات بنظام تعمل اْلت�ارِْيخية كَان

 المحافظة أجل من ربحية، غير ولغايات تطوعية بصفة الجميع فيها يتعاون

 كونها العربية اللغة وخصوًصا واإلسالمية العربية الثقافية يّةالُهو  ع�ى

 .العربية البلدان بين التاريخية األبحاث وتبادل للتواصل الرئيس الوسيط

 عالقات تعاون
  

 ودولية عربية مؤسسات عدة مع تعاون بعالقات التاريخية كان دورية ترتبط

 وتعظيم المشترك، ختصاصاال ذات المجاالت في العلمي العمل تعزيز بهدف

 حجم وتوسيع الدورية، تنشرها التي والدراسات البحوث من الفائدة

 .العربي الوطن أنحاء كل الفائدة لتشمل المشاركة

صفحات  تطبع ال الطباعة، قبل البيئة مراعاة الرجاء

 .ورقية بصورة إليها حاجة في كنت إذا إال الدورية
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 المراسالت

 باسم للنشر المطلوبة والموضوعات المراسالت توجه

 :اإللكترو�ي البريد ع�ى التاريخية كان دورية تحرير رئيس

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 
A gathering around the morning news, Cairo 

Painted in 1885. 

Ludwig Deutsch (Austrian, 1855-1935) 
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ُْ كإ  ععععار  عععع ر لي رتَّععععْخرة إ ِيةُ كععععال تسععععَّور

ةسعععععععععل َّْلراةةكععععععععع رتععععععععع رة ك عععععععععْار

ةة ثقْكععععععْاربةارة تَّعععععع رة لععععععُْك   ر

ةكسععَّ  ْر خرتسععلقت رمسعععْ  ْار

 صععععععععع ْلرة قاععععععععع رمععععععععع رة سعععععععععْت  ر

ععععععْلر ة تععععععِْك    رةة تععععععْاث  رةة  للي

ة  ثقفععع  رة كْ ععع  ر ععع  ر  سعععْ ر

ة  ةُكععععععععععاارة ت عععععععععع  رةة  اةسععععععععععْا ر

عععع ةلرة  لعععض رعععع ةلرة  عععُْك ر

رْمَّ ا رتقُْك رة اقْءةارة َّا  ا.ة ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيئة التحرير:

 ة نش ر ات   رةة َّع ةلرةة لقعُْك رتلَّطورة ة  كارفير

اسعععععضرة سعععععتق ارة ومن عععععار اععععع اةِر  ععععع ر   عععععارت  كععععع ر

عْر ة  ةُكا رةب ع رعَّع ر زْهت عْرمع ر   عارة ل  ع   رةةكق 

ر العلتْاةارة َّا  ارةة فن ارة ل رت ة ْر   ارة ل  ك .

 تقعع  ر   ععارة ل  كعع رعععْ ق ةء رة ة  ععار ات عع  رة َّا  ععار

مععع رتععع ةك رمق معععْارة  ق معععار انشععع رعْ  ةُكعععار ال تععع ر

ة ت عععععععع،رة َّا عععععععع  رةت سعععععععع رة ت عععععععع  رةة  اةسععععععععْار

ةة  قععععْعارعَّعععع رب عععع ر ال  عععع  رة َّا عععع رةة   ةزَّععععار

 ة اغ كا.

 ك لفعععع رعْةزععععْه رمعععع ر تعععع رةئنعععع  رمعععع ر عسععععْءر   ععععار

 نشعع رم ةزَّععْارة  لععض رةة  ععُْك رة جْمَّ ععا ررة ل  كعع 

رةتقُْك رة اقْءةارة َّا  ا.

 شععع ا ارع ععع رك عععهر    عععارة ل  كععع ر زععع ةءرة لَّععع كالارة 

(رIEEEة  ععععِْ رة  ق مععععار انشعععع ر ععععل  رةكععععهرة  َّ ععععْار 

تنسعع هرة ععن رفععيرع عع ِك  رمعع رم ةعععْ رت ةكععهراجعع ر

رةن عرة  طرم رنس ارة  قْلرة  َّ ْاي.

 ْر انشع رمع ر تق  ر   عارة ل  كع رعْيل عْارمعْرتع ةسرمنْسعت 

ة ج ةئععع رةة  جعععالارة  طت ععععارةةة  ل ةن عععارمععع رعععع  ر

ةة   ة ععععع رةبتععععع رم ععععع ارةةيعععععاللرع قععععع  رة ععععع ةُكْار

 ة  ِْ رة  نش ا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيئة التحكيم:

 كَّل  ر  ةار ت لرة ت   رة  ق مار انش رع  رت ص ار

   ارة ل  كع رةة     ع  حرا ع،ركعل رت  ع  رة ت ع  ر

ععْرسعع ك ْرعلاسععْلرة َّ عع رة َّا عع ر  عع رة     عع  ر ت     

عععع ةخربتععع رةسععع رة تْاععع،ر ةرمعععْركععع لرع ععع ر   ععع ل  ر

 رة َّ ععع رة َّا ععع رة  ععع ةِرت    ععع رةسعععل ْا رةك كعععهرمععع

تقععع ك رتسععع ر ْئ عععارعْ  َّعععْك  رة لععع رع ععع ر ععع ئ ْركعععل ر

 تق ك رة َّ  رة َّا  .

 كسععلن رة     عع خرفععير عع ةاةت  رفععيرت  عع  رة ت عع،ر  عع ر

معع ارةاتتععْبرة ت عع،رع قعع رة  َّ كععا رةة ق  ععارة َّا  ععار

 نلْئجعع  رةمعع ار صععْ ار ك ععْارة ت عع،رةم  عع ع  رةِ ععار

طععععععععارع   عععععععع عرة ت عععععععع،رة عععععععع    ْ رة ِع ععععععععْارة   تت

عْة ععْكار  عع رسعععالمارة  ن ععْارة َّا ععع رة  سععل   رفعععير

ة  اةسععععا رةمعععع ارمالءمععععارة ت ْنععععْارةة نلععععْئ رة ن ْئ ععععار

 ف   ْارة ت ، رةسالمارتنظ  ر سا لرة َّ لرم ر

ا عع،رصعع ْألارة ك ععْا رة غعععارة ت عع، رةزعع ِ رة جععع ةةلر

 ةة   ْلرةة   ارةة  ا ْ.ر

 قلعععع مرة     عععع خر زعععع ةءرة ت عععع  رةة  اةسععععْارة لعععع رك

تَّعع كالارز ُكععارعا  ععْرتَّععِْر  عع ر صعع ْع ْرةز ةئ ععْرفععير

م ععع ر   ععْسر سععت ع  رمعع رتععُْكتر اسععْلرة لَّعع كالار

ة  قل اار   رة  ؤ ف ر معْر بةرتْنعارة لَّع كالار ف فعار

ركلق  ر   ارة ل  ك رعلز ةئ ْ.

 تتعععععع لر   ععععععارة ل  كعععععع رة ج عععععع رة ععععععاله رةت ععععععْ رع ا ععععععار

ة ل     رم رملْعَّعار زع ةءةارة لَّع ك  رةة ل قعهرمع ر

العععععوررةسعععععل فْءرة ل ععععع كتْارةة لَّععععع كالارة  طا ععععععا 

ة ل صعع ر  عع ر عع ةارعشعع خرتعع رع عع،رمقعع  ر تعع رة نشعع  ر

ع  عع،ركععل رةيل ععْارة   ععارة ععاله ر عع   ر  عع ر ِ عع راعع ر

 م   .ر

 فعععيراْ عععارعععع  رمنْسعععتارة ت ععع،ر انشععع  رتقععع  رة  ةُكعععار

عليطععْارة تْاعع،رععع   .ر مععْرعْ نسععتار ات عع  رة  قت  ععار

ةة لععععع رةزلعععععْهرارة ل  ععععع  رةكعععععهرة سععععع ةعطرة َّا  عععععار

ة  لَّععععْايرعا  ععععْ رةةسععععل كار  ةععععع رة عععع ةبرة نشعععع ر

 عْ  ةُكا رك ل ن رت رعْا،ر كِْ رعقت لرع ث ر انش .رر

 ألع ععععْ رة  قت  ععععاررتقعععع  رة  ةُكععععارعْ لعععع   هرة اغعععع ي 

 انشعع  رةتقعع  ر   ععارة ل  كعع رعَّعع رب عع رع   ععارتنسعع هر

ة ت عععع،ر   عععع ارفععععيرة شعععع  رة ن ععععْ يرة  لَّععععْايرعا عععع ر

 ةص ةاةارة  ةُكا.رر

ر  

 

 

 

 

ُْ كإ  ععارعنشعع رة ت عع  رة ج عع  رةة ج كعع  رة  تل عع  رفععير يرمعع راقعع لرة  اةسععْارة لُْك  ععا ر ةر لي رتَّععْخرة إ ِيةُ كععال ت اععضر

ُْ كإترتَّا ركلنْةلر طت َّارة َّا  رة  سْع  ربةارة َّال ا رةكش  رب  رت رة َّا  رنظ  ةر لي ةةنسعْ يرتْكعا.ررة نشعْبة إ

م رم ةعْ رع  رتَّْالرة ع ْلرة َّا  ارة  ق مار انشع رمع رة َّقْئع رة سع ْةكا رة عرتل ع ر كعارصعفارس ْسع ا رة عر

 رة خرتلسعع رعْ جعع ا رةة صععْ ارةة    عع ع ا رةت لععضرعاغععارع ع ععارسععا  ا رةة يععال رة    عع  تلَّععْالرمعع رة ععع ةير

ر  .ة سا لرةة
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تقتععععع رة ع عععععْلرة َّا  عععععارة   ل ععععععار

عععْ اغل  رة َّ ع ععارةةةنجا اكععارة لعع ر

  ركستهرنشع  ْر ةرتقع ك  ْر انشع ر

فععععععيرمجاععععععار   ل ةن ععععععار ةرمطت عععععععار

ر ي ا.

 

تقتعععععععععععععع رة ت عععععععععععععع  رةة  اةسععععععععععععععْار

ة  نش ا رم ر ت رفيرص ا رةا  عا ر

ةعرتقتعععععععع رة ع ععععععععْلرة لععععععععع رسععععععععتهر

نشعع  ْرفععيرصعع ا را   ععاارمعع ةنْا ر

منلعععععععععععع كْا رم ة عععععععععععع  رمجععععععععععععالار

ر   ل ةن ععععععا رةكسعععععععلثنورمععععععع رب ععععععع 

ة   ة ععععع  رة ق  عععععاراسعععععضرتق ععععع  ر

رائ سرة ل  ك .

 

كجعععععضر خركلسععععع رة ت ععععع،رة َّا ععععع ر

ِ رةة صععععععْ ارفععععععيرم  عععععع ع ر عععععععْ جَّ إ

عععععععْرمععععععع ر ةمن جععععععع رةع  ععععععع  رمل ةكق 

رعن ةن .ر

 

ة لعععوة رة  ْتعععضرعْ مْنعععارة َّا  عععارفعععير

نقععع رة  َّا معععْارةة لتعععْ رة ك عععْار

ةعوة ْر ص ْع ْ رةت ئ ق ْرععْ ط  ر

رة َّا  ارة  لَّْايرعا  ْ.

 

ل عععِْرة صععع لرة َّا  عععارفعععير عععع ةِرةع

ةتلْعارة ت ،رم رت ئ عهرة ع ةم ر

ةم عععععععِْارةم ةزعععععععع  رمععععععع رةع لععععععععوة ر

رعَّالمْارة ل    رة  لن عا.

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 :عنوان البحث 

(رتا عععا ر02كلجعععْةهرعنععع ةخرة ت ععع،رعشععع ك ر ر عكجعععضر

ة خركلنْسععععضرمعععع رمسعععع  خرة ت عععع، رةكعععع لرعا عععع  ر ةر

ركلس  رةعسلنلْارة  ئ س.ر

 المؤلفين(: نبذة عن المؤلف( 

(ر02كقعع  رمعع رة ت عع،رنتعع  رععع رتعع رمؤ ععفرفععيراعع ةِر 

تا ععععارتتعععع  ر يعععع رِازععععارعا  ععععارا عععع رعا  ععععْ رةةسعععع ر

ة جْمَّععععار ة قسعععع  رة  ا ععععا(رة لعععع را عععع رمن ععععْرع عععع ر

ة  ازععععععععععارة َّا  ععععععععععارةة سععععععععععنا.رةة    ف ععععععععععارة  ْ  ععععععععععا ر

ةة  ؤسسعععار ةرة ج عععار ةرة جْمَّعععارة لعععع ركَّ ععع ر ععع ك ْ ر

ة ت ث ععا.رمعع رت  عع  ررةة  جععْعارة  ئ سععارع ل ْمْتعع 

عنعععععععععع ةخرة   ةسععععععععععاار ة َّنعععععععععع ةخرة ت كعععععععععع ي( رة ا ععععععععععْ ر

 ة فْتس(.ررر-ة   عْك  رة ج ةلر- ة لا ف خ

  :صورة شخصية 

ت سععع رصععع ا رةة ععع ار شععع  رة  ْتعععضر نشععع  ْرمععع ر

ة ت ، رت ْرتسل   رعغ لر نشْءرصف ار ا ْتعضرفعير

 م   رة  ةُكارع  ر ت ارةةنل نا.ر

 :ملخص البحث 

كجعععععضرتقععععع ك رما ععععع ر ات ععععع  رةة  اةسعععععْارعْ اغعععععار

ر(رتا ا.ر022ر-ر002ة َّ ع ارفيرا ةِر 

ة ت عععع  رةة  اةسععععْارعْ اغععععارةةنجا اكععععا رك كععععهرمَّ ععععْر

ر(رتا ا.022ر-ر002ما  رعْ اغارة َّ ع ارفيرا ةِر 

  :الكلمات المفتاحية 

ة  ا ععععْارة لععععع رتسععععل   ر اف  سععععارعرتلجععععْةهرعشعععع  ر

تعععضرمععع رمسععع  خرتا عععْا رك لْا عععْرة تْاععع،رع عععْر كل ة

ة ت عععع، رةفععععيراْ ععععارععععع  ربت  ععععْ رتقعععع  ر   ععععارة ل  كعععع ر

عْيل ْا ععععْرعنعععع رك  سععععارة  قععععْلرة ِاةزعععع رفععععير  ةعععععع ر

ة ت ْنععععْارعغعععع لر  عععع ارة ت عععع،ر ئنععععْءرع ا ععععارة ت عععع،ر

رةةعسل زْعرع  ر ت ارةةنل نا.ر

  :مجال البحث 

ةة عععْا ر  ععع رمجعععْلرت  ععع رة ت ععع،رة   سععع ر ة َّعععْ ر

رةة    ه .

 :المقدمة 

تلسعععععع  رة  ق مععععععارع  عععععع مرِةةععععععع ر زعععععع ةءرة ت عععععع،ر

 ة  ععععع ي( رةتسعععععْتعارةك  ععععع ْارة ت ععععع، رمععععع ربتععععع ر

ة  اةسععععععْارة سععععععْعقاربةارة َّال ععععععا رةاعععععع ةِرة ت عععععع،ر

رة ومْن ارةة   ْن ا.

  :موضوع البحث 

ك ةعععععع ر خرتعععععل رتلْععععععارة ت ععععع،رعاغعععععارع ع عععععارسعععععا  ار

ةة عع ارم تععو رةع سععا لرعا عع را ععِْي.رةكنتغعع ر خر

ةة  ن ج ارة  سعل  مارةة ع ا ررت  خرة ط  رة ت ث ا

ةمالئ ععار ل ق ععهرة  عع ي رةتلعع ك رك  ععْرة   ععارة َّا  ععا.ر

م رم ةعْ رة  نْ شارةة ل ا  رة     ع رة  ِْيرفير

ةرععع رة  شعع ر ت عع ةار  عع ءرة  َّا مععْارة  لعع ك  رعَّ عع  

رة س ِ(.ر

 :الجداول واألشكال 

كنتغ رت    رت رزع ةلر  ع  (رمع ربتع رعنع ةخركع لر

ْا ر   ععع رفعععيرمعععل رة ت ععع،رع ععع ر خرع ععع رك ععع ةس رةةة ععع

ك اارفيرة  الاه.رةك   رة  رة ج ةةلرةة   ْلرفير

رمل رة ت ،ر بةرِعارة س ةا ر   رب  .ررر

 :الصور التوضيحية 

فيراْ ارةز ِرص ارت ع رة ت ، ركجعضر اسعْلرة  ع ار

ع  رة ت كع رةة  ل ة عيرفعيرفماعفرمنف ع  رع ع ر   عار

 JPEG لْععععععار( را ععععع،ر خرة ععععع رة  ععععع ارفعععععيرماعععععفرة 

 Word ركقا رم رِازارة  ا ْر)Resolution)ر

 :)خاتمة )خالصة 

ت لععع يرع عععع رععععع لرم  عععع ع ر انلععععْئ رةة ل صعععع ْار

ة نْتجعععارعععع رم لععع ارة ت ععع، رع ععع ر خرت ععع خرمععع زو ر

عشعععع  رةة عععع  رةعرتعععع  يرم عععع ا ر  ععععْرسععععتهر خرتنْة عععع ر

رة تْا،رفير زوةءرسْعقارم رم   عرة ت ،.ر

  :الهوامش 

 ععع  ر ا عععْ رملساسعععاارفعععيركجعععضر ِاةارة  ععع ةم رفعععير

ن ْكعععارة ت ععع، رمععع رم ةععععْ ر خرك تعععع رةسععع رة   ععع ار ةر

ة   زععع رتعععْمال رعنععع رةة عععْا ر   ععع ر ةلرمععع   ركعععلبةرت ععع ار

كسعععل   رةعسععععع رة   ل ععع  رةع ععع رب ععع ركسععع يركعععل ر

كقعععطر ِاةارة  سعععل   ركَّعععال رمععع رة   عععِْارةة   ةزععع ر

فععععيرة  عععع ةم .رك  عععع ر اتْاعععع،ر تتععععْعر ير سععععا لرفععععير

 ة عععععع ر ة  عععععع ةم (رعشعععععع برة ل ا عععععع رفععععععيرت ئ ععععععهرة  

مج ععععع رة  اةسعععععا رةعلم عععععْخرة تْاععععع،رةسعععععل  ة رن عععععطر

 APAرر American Psychological Associationر

ة شععْئ رفععيرت ئ ععهرة ع ععْ رة َّا  ععارةة لطت ق ععا را عع،ر

كلشعععععْار  ععععع رة   زععععع رفعععععيرة  عععععل رعَّععععع ركقععععع  رةع لتعععععْ ر

متْ ععع   رةكعععهرة ل ت عععضرة لعععْ يار ةسععع رعْئاعععارة  ؤ عععف ر

ة نشععع  را ععع رة  عععف ا( رع ععع ر خرتععع ةخرةةاعععْعاررسعععنا

رة   زَّ ارتْماارفيرن ْكارة ت ،.

 :المراجع 

كجعععضر خرت ععع خربةارعال عععاركَّا عععارع   ععع عرة ت ععع، ر

ةت  ععع رفععععيرن ْكععععارة ت ععع، رةتلسعععع  ر ْئ ععععارة   ةزعععع ر

 يرة ع ععْلرة لعع رتعع رةة ععْا ر    ععْركقععطرفععيرة  عع ةم  ر

 ع رتعل ركجضر عرت ل ير ْئ ارة   ةز رع  ر يرم ز ر

ععععْرةة ععععْا ر   عععع ر عععع  رة ت عععع،.رةر ت تععععضرة   ةزعععع ر تق 

 ال ت ععضرة  جععْ ي رةت ععنفرفععير ْئ ععارةةاعع  رفععيرن ْكععار

ة ت ،رم  ْرتْخرن ع ْارتلض رِةُكْا رمجالا رةئْئهر

ة ععت رةك  عع ر اتْاعع،ر تتععْعر ير سععا لرفععير…اسعع  ا رر

ت ئ ععهرة   ةزعع رةة   ععِْارعشعع برة ل ا عع رفععيرمج عع ر

رررة  اةسا.

ر  

 

 ]  [  

اركاك راج رة ت ،ر عْرعشع  رة ت ع   ر02ع  رئالئ  ر كنتغ ر ع (رصف ا رم رةع لعوة رعْ ق ةعع رة  لَّعْايرعا  عْرعْ    

ع  ،رك  خرة   ل اراسعضرة لساسع ارما ع  رمق معا رم  ع عرة ت ع، ريْت عا رمالاعهار ة  ع ْل رة جع ةةل( ر

 ة   ةم  رة   ةز .
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 الَنَشَر َقَواِعُد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تل سععععععع رتْكعععععععارة ع عععععععْلرة  طا ععععععععار

ر انشعععععععععععععععععععع رع عععععععععععععععععععع غارع نععععععععععععععععععععْم 

ةعررWordرمْك  ةسعععععععععععععععععععععععععععع كارةةاِ

ركالفار   ر يرص غر ي ا.

 

ة  سعععععععْ   خر ا عععععععع  رة ة عععععععع رمعععععععع ر

 عسععْءر   ععارة لعع ُكسرعْ جْمَّععْار

ك سععععععععععععا خر ع ععععععععععععْ   رم ععععععععععععع  عار

عسعععع    رة  ةت ععععارة َّا  ععععار  اعععع  ر

ن عععععععع با رمعععععععع رصعععععععع ا ر   عععععععع ار

ر(.High Resolutionةة  ار 

ر

ت تععععععضرة ع ععععععْ رعنعععععع رنشعععععع  ْرفععععععير

ة  ةُكعععععععارةكعععععععهرةعلتعععععععْاةاركن عععععععارعر

عال عععار  عععْرع  ْنعععارة تْاععع،ر ةر   عععار

 ة ت ،.

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 تنشعع رة  ةُكععارة   ةزَّععْارة لق    ععار ا لععضر ة َّ ع ععار

ةة زنت ا را كثارة نش .ر مْرم ةزَّْارة  لضرة ق ك ار

رة    ل .كل  خراسضر   ارة  لْلر

 كجعععضر خركَّعععْ  رة  لعععْلر اععع ارة قسعععْكْر ةرة  جعععْعار

ة لُْك  ععععارة  لَّعععع ِ  رةكشععععل  رع عععع ر  ععععْكارعا  ععععار

رز ك  .

 ععْر   ل كععْارة  لععْل رمعع ر ععْرةةك   كَّعع لرة  ْتععضرما   

ع ععْخر  عع ر ةزعع رة ل  عععورة ةزعع رة ق عع ا رة ععع ةهرع ْنعععْار

ة  لععععععْلرتْماععععععارفععععععير ةلرة َّعععععع لار ةسعععععع رة  ؤ ععععععف ر

ة طتَّا رة نْ   رم ْخرة نش  رسنارة   قه رة  ل ز  ر

رة نش  رة ساساا رع ِرة  ف ْا(.

  رصف ا.00 عرتاك رع ِرصف ْارة َّ لرع ر) 

 تنشعععع رة  ةُكععععارععععع ةلرة  ععععُْك رة جْمَّ ععععار اسععععْئ ر

ة ععععع تل اةسرةة  ْزسعععععل  (رة لععععع رتععععع ر زْهت عععععْرعْ فَّععععع  ر

 خرةكل ةععععورفعععيرة  عععُْك ر ة  سعععْئ (رم  ععع عرة َّععع لر

ت ععع خرا كثعععا رةت ثععع ر  عععْكارعا  عععارز كععع  رفعععير اععع ر

راق لرة  اةسْارة لُْك  ارةة َّا  ربةارة َّال ا.

 عععع ةهرع ْنعععْارة   ةاعععارتْماعععارفعععير ةلرة َّععع لر ةسععع ر 

ة تْا، رةس رة  ش ي رة  ا عا رة جْمَّعا رة  ة عا رسعنار

رةةزْه (.

 خركشل  رة َّ لرع  رمق مار ت عْخر    عارم  ع عر 

شعععععع اار م  عععععع ع(رة ت عععععع،رة ت ععععع، رمعععععع رما عععععع ر  

رةت ف ارت  ك  ْ.

 ما ععععع ر  عععععن  رة ت ععععع،رةك ة ععععع رةع نلععععع رة ِةةتععععع  ر

رةيْت ار   رمْرت ص ر    رة تْا،رم رنلْئ .

  رصف ا.00 عرتاك رع ِرصف ْارة َّ لرع ر) 

 ت اعععضرة  ةُكعععارعنشععع رة لقعععُْك رة َّا  عععارعععع رة نععع ةةا ر

 ار سعع  نْا(رة   كثععارةة  ععؤت  ةا رةة  اقععْارة نقْ عع

 رتل ععععععع رعةعنَّقعععععععِْرفعععععععيرِةلرة ععععععع   رة َّ  عععععععي رةة لععععععع

 رعْة عععععععْكار  ععععععع رم  ععععععع عْت ْرعْ  اةسعععععععْارة لُْك  عععععععا

ة لقعععُْك رعععع رة  ععع خرةة   ة ععع رة ئ كعععا رةة  شععع ةعْار

رة ل ةئ ا.

 كشععععل بر خركغطعععع رة لق كعععع ركَّْ  ععععْارة اقععععْءر نعععع ة ر ر

معععؤت   رةا عععارع ععع  رسععع  نْا(رم تعععو ةرع ععع رة ع عععْ ر

ة َّا  عععععا رة ةاة رة َّ ععععع رة  ق معععععا رةنلْئج عععععْ رة  ععععع ر

رة ل ص ْارة ل ركل ص ر    ْرة اقْء.

  ر(رصف ْا.02 عرتاك رع ِرصف ْارة لق ك رع ر

ر

 كإ  ار ُع رم ةارفيرة سنا ُْ لي خرة إ رتَّْ ِيةُ كال  ات  ار

  رِكس ت (.ر–ستل ت رر–ك ن  رر– مْا

 ة  ةُكعععععععارملْاعععععععار اقععععععع ةء رةة ل   ععععععع رعتععععععع رم  َّ عععععععْر

رع  ر ت ارةةنل نا.ةة  ل ة ير

 عْلرة  ةُكعارع ع رع كع   ر ت سَّ رة ع ةِرة ج ك  ر   رتللي

رةة  ل ة يرة  ْص.ر

 كعععععععل رةةععععععععالخرعععععععع رصععععععع ةارة  ةُكعععععععارعتععععععع رة   ة ععععععع ر

ة  ل   عععععععععا رةة  ج  ععععععععععْارة ت ك كعععععععععا رة عععععععععت ْار

رةعزل ْع .ة ل ةص ر

 

 ةة  ل ة يا ات ك رتل سَّ رةعسلفسْاةارةةع ل ةاْار 

info@kanhistorique.org 

    ائ سرة ل ع كع ارتل سَّ رة ع ْلرة  طا عار انش ر 

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 ة  ؤ فرمس  لرمس    ارتْماارع ْركق م ر انش رعْ  ةُكا رةع رت ةك رة مْنارة َّا  ارع  رس ةءر     ع ر ةر

ر   ل ةسرة   رمْرك ِرعن  رةف رةة ْا ر   رة   ةز رةم ِْارة  َّا مْا.

 ةة ك ْارةة  َّا مْارة  ةاِ رعْ ت ،رتَّت رع را ارتْتت ْرةع  رمس    ل ر  رةا سرةعرتَّت رع ررز   رةآلاةء

رب  .رمس    ارفيا ار ا رأل  س رة  سر ا ةُكار ةر   ارة ل  ك ر كار

 ت س رة  ةُكار   رصْاضرع ،ر لز ور انش  رنس ارم رة َّ ِرة  نش ارع رة ت ، رةمسلاارم رة ت ،رع  ر

  ة ي.ة ت ك رةة  ل

 ر ةر   ل ةن ارعَّ رنش سرفيرة  ةُكارِةخرة  ز عر    ارة ل  ك  ر ك هر ا ْتضر عِْ رنش رة ت ،رع  ا رةا  ا 

 ةك هر ا ةُكار عِْ رنش رة  قْعارةة ت   رع  ا رةا  ار غْكْارأل  رُع  ارِةخرة  ز عر ا ْتض.

  سْ  ْارة َّا  ارة ي ارعاغل ْرك هر ا ةُكار عِْ رنش رة ت ،رة  قت لرمنف ال ر ةر   رمج  عارم رة 

 ة صا ار ةرمل ز ار   ر كار غار ي ا رةب  رع  ا ر   ل ةن ار ةرةا  ار غْكْارأل  رُع  ا.

 ْرمَّن ك ْرم رة  ْتضرفير ْرتقتا ر انش رك  ْ رةكَّلت رمْركنش رك  ْر س ْم  عرت ك رة  جاار كارم ْكآارمْ  ارع ا

ر ئ ةءرة   ل ارة     رة َّ  ي.
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 اْلَعَدِد ُمْحَتَوَياُت
 

 

 

 اْلَعَدِد ُكتَّاب
 

 

 

 األّمة الحداثية الفرنسية من منظور ميشِله  01 – 01
  

ي المياه العمانية )  01 –01
ن فن تغاليي  ن والبر ن العثمانيي   العثمانية –م(: صور من العالقات العمانية 1551-1551المواجهة بي 

  

ي "صىلي هللا عليه وسلم"  10 – 00  جهود الصحابة الطبية عىل عهد النبر
  

ي )ت.  1175ـه/  575معركة الرملة )  10 –14
: دراسة تحليلية1021ـه/  597م( حسب رواية عماد الدين األصفهانن ق الشامي  م( من خالل كتابه البر

  

 تاريخية –الوركاء: دراسة أثرية   30 – 14
  

قية والغربيةالتواجد   14 –31 ي البحر األبيض المتوسط الشر
ي عىل ضفب 

 الفينيق 
  

ي المادي لمدينة موالي إدريس زرهون: أول مدينة إسالمية شمال إفريقيا  11 – 10
اث الثقافن  الب 

  

ي الدعم الدبلوماسي 1990-1951مرص والقضية الجزائرية )  01 – 10
 (: دراسة فن

  

ي فكر البشب  اإلبراهيمي من خالل مآثره االدبية والصحفية الظاهرة الكولونيالية  014 – 00
 ومناهضتها فن

  

: هل كان بن خدة ضحية التحاقه المتأخر بالثورة؟  011 –010 ن  قادة الثورة الجزائرية السياسيي 
  

 (: فرانز فانون وجون بول سارتر أنموذًجا1951/1990موقف النخبة المثقفة الفرنسية من الثورة الجزائرية )  001 – 010
  

ي للمؤرخ "السعدي": عالمات منهجية وتقاطعات  044 –001  حول تاري    خ السودان الغرنر
  

ن من خالل الوثائق اإلسبانية   001 – 040  بمجوعة المصادر الدفينة لتاري    خ المغربعالقات المغرب باألتراك العثمانيي 
  

ن   014 –001 ي تاري    خ المغرب المعارص: الهجرة المغربية نحو فرنسا ما بي 
 نموذًجا 1992-1910ظاهرة الهجرة فن

  

ين  011 – 010  الحركة الريسونية شمال المغرب نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشر
  

ي سلوك وذهنيات اإلنسان: عرض كتاب  011 –010
ي المغرب واألندلس الكوارث الطبيعية وأثرها فن

 فن
  

ن القرن السابع والتاسع الهجري: عرض أطروحة  033 – 013 ي المغرب األوسط بي 
 الحركة الفقهية فن

  

 م(1515 – 1795األمراض واألوبئة وآثارها عىل المجتمع المرصي ): عرض أطروحة  011 –031
  

ي الجزائر: حالة واحة تيتيمون، مازونة، بجاية: تقارير  011 – 010
ي والسياحي فن

 المدن التاريخية األثرية ودورها الثقافن
  

ن بال: ملف العدد  001 –011 ي عالقة السياسّيي 
 تاري    خ وأشكال الكتابة التاريخّيةالنخب السياسّية العربية والتاري    خ، تأّمالت فن

 

 

 

 

 الجزائر جامعة تلمسان إبراهيم الهاليل
 لبنان الجامعة اللبنانية إسامعيل شيخي أويس

 مرص جامعة األزهر إمام الشافعي محمد 
 الجزائر ونعامة"ب جامعة "الجياليل حياة سيدي صالح

 املغرب املقاومني املندوبية السامية لقدماء خالد بويقران
 سلطنة عامن جامعة السلطان قابوس سعيد بن محمد الهاشمي

 العراق كردستان- جامعة دهوك سيبان حسن عيل
 الجزائر جامعة عبد الحميد بن باديس رشيف قوعيش
 املغرب جامعة الحسن الثاين صهيب الحجيل

 تونس جامعة صفاقس عادل بن يوسف
 املغرب املركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين عبد السالم انويُكة

تيب األبجدي    * حسب الب 

 الجزائر جامعة الشهيد حمة لخرض عبد القادر عزام عوادي
 الجزائر جامعة محند آكيل أولحاج عزيز خيرث

 الجزائر 5511أوت  02جامعة  عامر سامعيل
 األردن جامعة البلقاء التطبيقية قاسم محمد غنيامت

 العراق كردستان- جامعة دهوك كرفان محمد أحمد
 مرص جامعة طنطا ليىل السيد عبد العزيز

 املغرب باحث يف التاريخ املعارص نبيل الطويهري
 املغرب أستاذ التعليم الثانوي التأهييل هشام البقايل

 املغرب جامعة ابن طفيل وفــاء بوحدود
 املغرب جامعة الحسن الثاين ياسني زينون

 العراق جامعة كركوك يوسف محمد عيدان
 



  
  
 

 
 

 

 دراسات

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ مارس –ثين والثال العدد التاسع  –شرة حادية عالسنة ال  ١٠

 

 

ISSN: 2090 – 0449 Online  
UIF Universal Impact Factor, [0.1101].  
AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.02].  

ÏËâ›Ö ’\;ÏËl\Å¢\;Ï�Ÿ¯\;
;ÑÊæfiŸ;flŸ„�÷çËŸ;)Jules Michelet(;;

;
   

 

 

  معاصر تاريخمتعاقد أستاذ 

  والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب

  المملكة المغربية  – الحسن الثانيجامعة 

   
;

;< 

�d����Ë ¨w�UL��« rOEM� �Í√ …«u� “UO��U� …d�_« q=JA�� WKO�� Ë√ …�A� …d�_« ËbG� »—U�_« 5� Ã«Ëe�« WD�«—¨  5� WF�U'« j�«Ëd�« ÊuJ� U�bM� U��√
Êb*« �tÔK���L�� «—�uD� d��√ d�¬ l{Ë �≈ qI�M� UM�S� Íd�_« ¡UL��ô« �� w� lL�:« œ«d�√¨  �≈ WKO�IK� —�uD� Òô≈ u� U� w�U��ù« w�UL��ô« rOEM��U�

« �≈ r� WM�b*« Ë√ ¡«d�√ Ë√ UÎ�uK� «u�U� ¡«u� ÂU]JÔ(«  UOB�� s� WKI��� WO�u�U� WG��Ë W�uMF� WOB�� W�Ë�bK� WO��dH�« …—u��« XD�√ ÆW�Ë�b�
� UN�_ ¨WO�U�� W�Ë�b�« U�√ ¨·ËdE�«Ë  U�U�K� U�F���� ÊËd�OG��Ë ÊuÔ��b������ ¨rJ(« …eN�√ s� «“UN� �ÂU]JÔ(«  ���«Ë Æ¡U�ƒ—L��« …d�U …bO�Ë Í√ WO�U

 È√d� ¨ô U�√ W�—U���« WOB�� U� ÊU� U� «–≈Ë ¨W�Ë�b�« ÊQA� dA� l�U��« ÊdI�« ËdJH� nK��« bI� ÆlL�:« œ«d�√ 5� q�UF�K�Nietzsche 

Friedrich t�A�O� p�d�b�d� ©±∏¥¥ – ±π∞∞ ®© q?�O� p�—b�d?� Âe�Ë ¨¢w�ö�√ �� ”U�√ vK� q�_« � X�U� b� W�Ë�b�«¢ Ê√±∏≥± ≠ 
±∑∑∞ ®Friedrich Hegel  Í√ �Ê√Ë ¨s�u�«Ë W�Ë�b�« s� w�u�UI�« ��F��«¢ w� W�Ë�b�« Ê√ �≈ ¨„«c�¬ ¡«—ü« XBK�Ë Æ¢tO�Q���« �b�� �≈ W�Ë�b�« WOL�Q�¢

�«  «– ‰ö� Æ¢WO�U� …œ«—≈ s� bL��� W�Ë�b�« fO�Q� Â«œU� ¨s�u�«Ë W��_« vK� ¡«b��« u� U/≈ W�Ë�b�« vK� ¡«b��« WO�uI�« —UJ�_«  dA��« …�H
Ë ¢s�u�«¢ …dJH� WO�u�√ UL��—Ë WO�b� XD�√Ë d�UA*« X��√ …—uB� WO�—Ë_« uA�« s�dJH*« s� œb�  «�EM� qCH� p�–Ë ¨¢ÂuI�«¢Ë ¢W��_«¢5¨ ڨOM�

 t�KAO� ‰u� rN�FOK� �Jules Michelet  F�d� ¨WO��d� WO�«b� W��√ Ë√ WO�u� W�Ëœ �q���L�� Íc�« ¨WO��dH�« …—u��«  U���J�Ë ∆œU�� ”U�_« UN�O
ÆŸu{u*« � l�«d*«Ë —œUB*« r�√ vK� «�bL�F� w�—U��« ZNM*« W�«—�b�« Ác� � �XF��« b�Ë Æ‰UI*« «c� � tKOK��� ÂuIM� U� u�Ë 

;;;
 المجتمع الفرنسية، الثورة البورجوازية، ث،الحدي فرنسا تاريخ  ٢٠١٨ يناير ٠٦ تاريخ استالم البحث: 

  ٢٠١٨ فبراير ٢٠  ر:ــول النشــتاريخ قب الفرنسي

  
 

 10.12816/0051239 DOI 

 
 

 

؛ ثالثينوال تاسعالعدد ال -عشرةالحادية  السنة -رية كان التاريخية.دو -."ميشله منظور من الفرنسية الحداثية األمة" ،ياسين زينون

 .١٧ – ١٠. ص٢٠١٨ مارس

 
 

َمةُ   ُمَقدِّ
 ٢٦إعـــالن حقـــوق اإلنســـان واملـــواطن الّصـــادر يف  نـــادى

مببدأ سلطة الشعب وتساوي الفـرص واعتـرب "األّمـة  ١٧٨٩غشت
مصدر كل سلطة. وأن كل سلطٍة لألفراد والجمهور مـن النـاس ال 

طة فاسـدة". مـدافًعا عـن مكتسـب تكون صادرة عنها تكون سـل
 )١(األّمة كمكتسب جوهري للثورة الفرنسية، كَـرََّس جـول ميشـلِه

 )٢(Collège de Franceمساره كمؤرخ وأستاذ بكوليج دوفرانس 
ة حداثية فرنسـية تتخـذ مـن مبـادئ وتوصـيات  للتنظ� لقيام أمَّ

وًعا ، وَسطََّر لفرنسا يف هذا اإلطار مرشـ )٣(مرجعية لها ١٧٨٩ثورة 

حداثيًا متكامالً وشموليًا اعتمد يف بنائـه عـىل قناعاتـه وتكوينـه، 
َدًة إلنجاحه . ف� هـو مفهـوم )٤(أناط فيه بكل فرنيس أدوارا ُمَحدَّ

 األّمة الحداثية الفرنسية عند هذا املؤرخ؟

ة حداثية فرنسية مرجعيهتا ثورة   ١٧٨٩أوًال: ُأمَّ
بنـاء الـَربَرَة للثـورة ال يختلف اثنان يف أن ميشلِه يظل أحد األ 

ِهرمـوان ) Hermoine Azaki(الفرنسـية. توضـح هـذا املُعطـى 
 )٦( Edgar Quinetوهــي تتحــّدث عــن إيــدݣار كينــي )٥(أزايك

اركينـي ڭوميشلِه  بقولها: "كانا َمًعا  أبناًء للثورة الفرنسـية : إيـد
 ٨٩بأفكاره العميقة حول التجديد السـيايس واالجت�عـي لـدفاتر 
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لِذا يرى ميشلِه أن ثـورة  )٧(الثَِّمل باحتفاالت االتحادات". وميشلِه
تُشكِّل بامتياز ُهِويََّة فرنسا وخصوصيتها املميِّزة ب� األمـم،  ١٧٨٩

"أيُّها الفرنسيون املنتمـون إىل جميـع  ׃وهو ما يفصح عنه بالقول
األوساط والطّبقات واألحزاب... َعلَيُكم أن تَعرِفُوا أن فرنسا لـيس 

ــا  ـــو: له ــد، هـ ــي والخال ــمها الحقيق ــل اس ــًدا يظ ــً� واح إالّ اس
إىل  -الثورة الفرنسية  -، ويدعو مرجعيته الثابتة يف ذلك)٨(الثورة"

إرســاء أســس الّســالم والعــدل والتطــور يف العــامل، وســيادة روح 
التآخي ب� األمم،و مصالحة املـواطن� يف ُحضـِن الـوطن،  يقـول 

كانـت "يف هـذا السـياق:  d Gabriel Mono)٩(ابرييـل مونـودڭ
سة، وتـتلخص يف كلـ�ت الّسـالم  قضاياه (أي ميشلِه) نبيلة ومقدَّ
والعدالة والتقدم. لقد أراد التوفيـق بـ� األمـم يف إطـار التـآخي 
العاملي، ومصالحة األحزاب والطّبقات يف ُحْضِن الوطن... فهذا ما 

 )١٠(أوصت به الثورة من منظوره".
ُد عـىل أن األّمـة الفرنسـية تبقـى ُمَكلََّفـًة ما فتئ ميشلِه يَُؤكِّ

بقيادة التوجه الحدايث داخل العامل ونَْرشِ قيم املسـاواة والحريـة 
،  فَبَِديهيٌّ إذن أن تَنظَر فرنسا إىل غ�ها من األمـم )١١(والتآخي به

ُن مواطنيها ُحبَّ البلدان األخـرى، مـا  ِبَعِ� الِودِّ والتعاطف، و تُلَقِّ
ألّمـة الفرنسـية مـن الوجـود ا�حـاء ملـا مُتَثِّلُـُه مـن يجعل زوال ا

تعاطف وتآخي ب� األمم، ك� يش� إىل ذلك هـذا املـؤرخ نفسـه 

"إنََّنا نشكر الله الذي أعطانا هذا الوطن الكب�... الـذي  ׃ح� عربَّ 
يات العامل، وأكرث الدول تََعاطًُفا والتعليم عـىل  نَِجُد فيه ُمَمثِّل حرِّ

.. افرتضوا لو اختفـت فرنسـا وانتهـت، فـإن رابـط .عامليّ الُحبِّ ال
ر  )١٢(."تََعاطُِف العالَم َسيَُدمَّ

ثانًيا: "الوطن" و"المدينة" كإطارين لألّمة 

 احلداثية الفرنسية
 َوَطٌن بَِطعِم الّصداقة:   -٢/١

يرى ميشلِه أن عيش اإلنسان يف َوطٍَن هو أمر ال يتناقض مـع 
جم معها، ك� تشهد عىل ذلك الحضارة الطبيعة اإلنسانية بل ينس

عـىل انسـجام الـوطن مـع  اإلغريقية التـي كـان ازدهارهـا دلـيالً
الطبيعة اإلنسانية ومتاهيه معهـا، فاقتطـاع الفـرد لنفسـه مجـاالً 
لالســتقرار بــه، لُهــَو أحــد عنــارص قــوة الفــرد، ألن ثبــات الــروح 

يَها ويجعلها تُِحبُّ الف ضـاء الـذي تقـيم اإلنسانية يف مكان ما يَُقوِّ
به، لِذا يَِهُن ويضـيع اإلنسـان غـ� املـرتبط بـوطن، وحـول هـذه 

َد  ׃النقطة كتب هذا املؤرخ يقول ٌة لكـل حيـاة أن تَُحـدِّ "إنها لُقوَّ
وتقتطع شـيئا مـا لنفسـها يف املجـال والـزمن، وأن تَُعـضَّ قطعـة 

أن تكون لها يف إطار الطبيعة الالّمبالية واملُذيبة التي تريـد دامئـا 
، مـادام الفكـر )أي الحيـاة(متزج،  فهذا يعني أن توجـد وتعـيش 

الثّابـت يف نقطـة مـا يتقـّوى، والفكـر الطّـايف يف املجـال يتشــتَُّت 
ويزول، أنظروا إىل الرجل الذي يعطي ُحبَّـُه لجميـع النسـاء فهـو 
يقيض حياته دون أن يعرف معنى الحب، فلو أََحبَّ ملـرة واحـدة 

ِم  وملدة طويلة لََوَجدَ  يف عاطفة واحدة النهاية الطبيعة  وكل تََقدُّ
الَعالَِم، فَِعَوَض أن يكون الوطن واملدينة معارض� للطبيعة، فعىل 
العكس من ذلك، فه� ُ�َثِّالِن لروح الشعب الوسـيلة األكـرث قـوة 
لتحقيق طبيعتهـا، ويعطيانهـا نقطـة االنطـالق الحيويـة وحريـة 

األثينيـة دون مدينـة أثينـا، لقـد كانـت  التقدم،  تََخيَّلُوا العبقرية
ــتموت  ــتتيه وس ــتهذي وس ــتطفو وس ــة) س ــة األثيني (أي العبقري
َقـت يف قـرن� أو ثالثـة وهـي  مجهولة، تلـك العبقريـة التـي َحقَّ
محصورة يف هذا اإلطار الَضيِِّق و السعيد  لهـذه األرض اللّذيـذة، 

ــــة عســــل ســــوفوكل  ــــث تقتطــــف النَّحل  )١٣(Sophocleحي
مــا أنجــزه اثنــا عرشــ شــعبًا وســيطيًا يف ألــف  latonPوأفالطــون

 )١٤(سنة".
ــة الفرنســية تقــوم يف وطــن  ــة الحداثي ــرى ميشــلِه أن األّم ي
مواطنوه أصدقاء لبعضهم البعض، وهـو املعطـى الـذي يوضـحه 

إنه ملجد كب� للج�عات القد�ة لفرنسا، أنها كانـت أول " ׃بقوله
ببسـاطتها الغنيـة من أعطى الوطن اسمه الحقيقي، الذي أسمته 

باملعنى والعمق: "الّصداقة، نعم، فـالوطن يف نهايـة املطـاف هـو 
الّصداقة الكب�ة التي تضم كـل الّصـداقات األخـرى، إننـي أحـب 

. )١٥(فرنسا ألنها فرنسا، وألنها بلد أولئك الذين أُِحبُُّهم وأحببـتهم"
� َستُخلَُق بالرغم من التفاوتات الطبيعية القامئة داخل الوطن بـ

القوي والضعيف "مساواة مناقضة للطبيعة" كتلك القامئة داخـل 

ــا ــ� أقويائه ــعافها ׃األرسة ب ــة، وِض ــن جه ــه م األم  ׃األب وأبنائ
والطفل الرّضـيع مـن جهـة أخـرى، "مسـاواة" تجعـل رَبَّ األرسة 
وأبناءه يف خدمة األم والطفل الرّضيع، بالتايل يبقـى املَثَـُل األعـىل 

رنسية هو تَبَنِّـي الضـعفاء مـن طـرف األقويـاء لألّمة الحداثية الف
حتـى تكــون "ال مسـاواة الطبيعــة" يف صـالح الضــعفاء، فــالوطن 
الفرنيس وإن كان مواطنوه مختلفون، فإن ُحبَُّهم لبعضهم البعض 
َسـيَبُثُّ روح االنسـجام بيـنهم، مـ� سيضـفي تناسـًقا عـىل األّمــة 

شـارات الـواردة الحداثية الفرنسية، ويتضح لنا هذا من خـالل اإل 
، وال يَعـرُِف كيـف  عند هذا املؤرخ ومنها عبارته: "ال يَِعـُد الُحـبُّ
يَِقيُس، وال يَْهتَمُّ أبًدا بحساب مسـاواة رياضـية ودقيقـة ال �كـن 
بلوغها، إنه يريد باألحرى أن يتجاوزها وأن يخلـق عـادة ِضـدَّ "ال 

ثال فهو مساواة الطبيعة" "ال مساواة" مبعنى آخر، فعىل سبيل امل
) يجعل ب� الرجـل واملـرأة األكـرث قـوة خادمـا لألكـرث  (أي الُحبُّ
ضعفا، إذ تعطي ال مساواة الطبيعة األفضـلية للقـوي الـذي هـو 
َُها الُحبُّ فتمنح األفضلية للضعيف  األب، أما الالّمساواة التي يَُغ�ِّ

لِذا تكـون للطفـل  ولألكرث ضعفا وتجعله يف الصدارة ( أي املرأة)،
لرّضيع األفضلية داخل األرسة، فاملَثَُل األعىل للمدينة الذي يتعـ� ا

عليها أن تَتَِّبَعُه، هو تبني الضعفاء من طرف األقوياء، حتى تَُكوَن 
 )١٦(الالّمساواة يف صالح الضعفاء"

مَثََّة ركيزتان رئيستان تقوم عليه� األّمـة الحداثيـة الفرنسـية، 
بط املــواطن� الفرنســي� تشــكِّالن العــروة الــوثقى التــي تــر 

اهت�م املواطن� بأحوال بعضـهم الـبعض،  ׃أَوالً ׃"األصدقاء" ه�
عرب اهت�م الغني بـالفق� ورغبتـه يف اقتسـام ثرائـه مـع الفقـ�، 
ومساعدة الفق� للغني بأن يسعى إىل التقليل لديه من إحسـاس 
التعاسة الـذي يَُسـبِّبُُه الِغنـى، وحـول هـذه النقطـة كتـب هـذا 

، وسـيتمثل ׃املؤرخ " َسيَُعاِ� الغني من الحياة والالّمساواة، َوَسيَِنئُّ
ــُه  كــل مجهــوده يف أن يتقاســم َرَغــَدُه، أمــا الفقــ� فََسيَتَِّســُع قَلْبُ

تضحيتهم يف سـبيل بعضـهم الـبعض،  ׃ثانيًا )١٧(وَسيَُواِيس الغني".
ألن النـاس طاملا أن التضحية ال تَِتمُّ إالّ يف وطن يدوم إىل األبــد، و 
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وَن وال يتحّمسون للتعارف في� بيـنهم إالّ يف إطـار وطـن  ال يَُضحُّ
"إلــه" و"مــذبح"، هــذان العنرصــان اللّــذان افتقــدته� اإلنســانية 
ـج حروبهـا آنـذاك، َواِقـٌع وضـعت  خـالل العرص الوسيط، م� أجَّ
ا له بعد أن َمَنَحِت الفرنسي� وطًنا كان لهـم  الثورة الفرنسية َحدًّ

ًهــا" و"مــذبًحا" ومجــاالً للتضــحية وفضــاًء للتعــارف واالتحــاد، "إل
فاستحقت فرنسا بالتايل أن تكون َعرَّابََة التوجـه الحـدايث بالعـامل، 

"توجـد هنـا مشـكلة  ׃وهو املعطى الذي يوضحه ميشـلِه بقولـه
ــا ال نضــحي إالّ مــن أجــل مــا نعتقــد أنــه النهــايئ،  حقيقيــة، إنن

مذبح... يتعارف فيه الناس ويَتََحابُّوَن فللتضحية يجب تََوفُُّر إله و 
(أي الوطن)... ال، لقد َوَعـَد العرصـ الوسـيط باالتحـاد، ومل يُعـِط 
سوى الحرب، لَِذا كان لِزاماً أن يعيش هذا اإلله (أي الوطن) ُعْمرًا 

... إِنَّ فرنسـا األُمُّ ٨٩ثانيًا، وأن يظهر عىل األرض يف تجسـده سـنة 
ة نحو الحرية".املجيدة للجميع هي من تُ   )١٨(َولُِّد كُلَّ أُمَّ

ِبَوعِي املواطن الفرنيس بُهِويَِّتِه الوطنية، فهـو يُِحـبُّ شـعوب 
األرض، ويدرك أنه ينتمـي إىل وطـن عـاملي يضـم جميـع أوطـان 
العامل، ويعي قيمة وطنه فرنسـا بـ� األمـم، ويشـارك مـن خـالل 

يقول كابرييـل تنميته لوطنه يف ازدهار املعمور وتقدم اإلنسانية، 

"كـان الـوطن يف نَظَـِر ميشـلِه: "التّلقـ�  ׃مونود يف هذا السـياق
َ� دخـل اإلنسـان عـىل حـد قـول  الرضوري للوطن العاملي"، فَُكلـَّ
ــق األرض (أي  ــاهم يف تناس ــَ� س ــه، كُلَّ ــة وطن ــلِه يف عبقري ميش
الَعالَِم)، فهو يَتََعلَُّم الترصف يف هذا الوطن، ويشارك مـن خاللـه، 

. َوطَــٌن يفــتح ملواِطنــه مجــاال أرحــب للقيــام )١٩(ِحــبُّ الَعــالََم"ويُ 
بأنشطة متعددة، ويُخِضُعُه من خالل الفنون والصناعة والثقافـة 
الوطنية لرتبية متميزة، فَـتَُعمُّ الـروح املعنويـة جميـع املـواطن�، 
ويتم استبطانها مـن طـرفهم بشـكل غـ� محسـوس، عـرب اللّغـة 

م� يَُكوُن له عظـيم األَثَـِر عـىل  )٢٠(احف،والحوار والعادات واملت
 )٢١(جميع الفرنسي� مبا يف ذلك املنتم� منهم إىل عاّمة الشعب.

 مدينة الجميع: -٢/٢

ــــارة عــــن  ــــة فرنســــية عب ــــة حداثي ــــَل ميشــــلِه أّم مَتَثَّ
ُ  "Cité")٢٢("مدينة" يشـرتك جميـع املـواطن� يف تنميتهـا، ال تَُعـربِّ

وإ�ا تضم أيضـا "عاّمـة الشـعب" فقط عن الفئة "البورجوازية"، 

"مـن ׃ومُتَتِّعها بجميع حقوقها، وهو املعطى الذي يوضحه بقولـه
ُع ويَصـَعُد مـن  لن يُشِفَق عىل هـذا الشـعب الكبـ� الـذي يَتَطَلـَّ
املناطق الحق�ة واملظلمة دون ضوء يَهتَـِدي بـه، والـذي ال �لـك 

. يُقـال: أن يف ذلك حتى صـوتا لِيـِنئَّ بـه؟... لكـن صـمته يـتكلم..
وهو يُبِْحُر مبحاذاة سـواحل إفريقيـا،  César Julesيوليوس قيرص

نام، فـرأى يف منامـه جيشـا كبـ�ا يـبيك وَ�ُـدُّ ذراعيـه لـه،  فَلَـ�َّ 
وقرطــاج  )٢٣(Corintheاســتيقظ، كتــب عــىل ألواحــه: كورينــث 

Carthage وأعاد تشـييد هـات� املـدينت�، فأنـا لَْسـُت يوليـوس ،
م من َمرٍَّة رأيـت ُحلمـه، فلقـد رأيـتُهم (أي عاّمـة قيرص، ولكن ك

الشعب الفرنيس) يَبُْكوَن، فَفِهْمُت سبب بكـائهم...إنهم يريـدون 

ويطالبونها بأن تستقبلهم وتحميهم... فَلْـيَُكْن هـذا أول  !املدينة 
. )٢٤(دخــول لهــم إىل مدينــة القــانون املقِصــيّ� منهــا حتــى اآلن"

، قائالً: "تَتََشكَُّل املدينة Platonن "انتقد أرسطو أفالطو  ׃ويضيف
لــيس مــن نــاس متشــابه� بــل مختلفــ�"، وسأضــيف إىل ذلــك: 

ــذي يجعلهــم متشــابه� أكــرث  ــبِّ ال "مختلفــ� ومتناســق� بالُح
 .)٢٥(فأكرث"

لقد رفض ميشلِه بعناٍد دخول هذه املدينة إن مل تضم شـقي 
ــدم ضــ� ــة الفرنســية هــذين، أو أقصــت أَيَّ فرنيســ بع نها األّم

"فلـو ׃لحقوقه السياسية واالجت�عية، وهو ما يفصح عنـه بقولـه

ةً  َع املدينة حتى تكـون قَِويـَّ فهـي تَهتَـزُّ  !يكون مبقدوري أن أَُوسِّ
ـٍة، وحرصـية، وغــ� عادلـة، فعــدالتها  ُم، مادامـت غــ� تامَّ َوتَتََهـدَّ
تَِها، فَِإن أرادت أن تكون عادلة فحسب، فلـن تكـون  تَكُمُن يف قُوَّ

ذلك، بل يجب لها أن تكون مقّدَسة وإلهية...ستكون إلهيـة، إذا ك
ت جميـع أطفـال اللـه املوجـودين، وحتـى أكـرثهم تواضـعا  َضمَّ
(تَِعيٌس ذلك الذي يَخَجل من أخيه) ...ضعفاء أو أقويـاء، بسـطاء 
أو حك�ء، فليجلِبوا إىل املدينة، ِحكمتهم أو عفـويتهم، فبإمكـان 

جزين واألشـخاص البؤسـاء أن يفعلـوا غ� القادرين هـؤالء والعـا
اليشــء الكثــ� مــن أجلنــا (أي للطبقــة البورجوازيــة)، مــا دامــوا 
�تلكــون ِرسًّا لقــوة وخصــوبة مجهــولت�، ومنــابع حيّــة يف عمــق 
طبيعتهم، فاملدينة و هي تستدعيهم، إ�ا تستدعي الحيـاة التـي 

عـد تبقى قادرة لوحدها (أي الحياة) عىل تجديد املدينـة. إذن، ب
هذا الطّالق للرُجل مع الرُجل، وللرُجـل مـع الطبيعـة: فَلْيَْحُصـْل 
يَـُة مـن السـ�ء  هنا "التّصالح السعيد"... ولتـذهب املدينـة الَعامِّ
(أي من البورجوازيـة) إىل الُهـّوة (أي الشـعب)، ولـتَُكن شاسـعة 
كحضن الله...فإن بقي أحد يف الخلف، فلن أدخل أبـًدا، وسـأبقى 

 )٢٦(عىل العتبة".

 ثالًثا: ُأّمة حداثية فرنسية متحدة
ِبِفعِل تغلغل املكننة داخل فرنسا، انقسم املجتمـع الفرنيسـ 
ـــ�  ـــ� متجانس ـــريق� غ ـــ إىل ف ـــع عرش ـــرن التاس ـــالل الق خ

"البورجوازيــة" و"عاّمــة الشــعب"، مــ� اســَرتَقَّ الفرنســي� ׃هــ�
وأرىس انعــزاالً َوْحِشــيًّا بيــنهم ســاهم يف حقــدهم عــىل بعضــهم 

، لِـَذا بنـى )٢٧(بعض وجعل املعارشة بيـنهم يف منتهـى الصـعوبةال
ميشلِه قيام األّمـة الحداثيـة الفرنسـية عـىل أسـاس االتحـاد بـ� 
شقيها هذين، اتحاد مل يكن ليتحقق إالّ إذا أدركت "البورجوازية" 
و"عاّمـة الشــعب" حــاجته� إىل بعضـه�، وفِهمتــا العالقــة التــي 

َ  تربطه�، وأََحبَّ كل منه� اآلخر، يقول ميشلِه:  يجـب أن يَتََغـ�َّ
، )٢٨("القلب، وأن تَْفَهَم الطبقات املتعارضة العالقـة التـي تربطهـا

ويضيف :"سيصبح كل هذا سهالً، إذا فَِهَم كـل طـرف أن انعتاقـه 
 .)٢٩(ره� بانفتاحه عىل الطَّرَِف اآلخر"

تَِها، نتيجـة اف تقادهـا "فعاّمة الشعب" املتميزة بحيويتها وفُتُوَّ
ِة مـن الِعلـم والثقافـة تبقـى غـ�  "للحكمة الفلسـفية" املُْسـتََمدَّ
قـادرة عـىل التعبـ� عـن أفكارهـا ومعاناتهـا، أمـا "البورجوازيـة" 
ِة وهي مفتقدة" للحكمة العفويـة" املتمثلـة يف  فتظل فاترة الِهمَّ

ــار ــة والتضــحية واإليث ، وحــول هــذه )٣٠(قــيم الشــجاعة والبطول

فمـن جهـة،   !مشـهد غريـب" ׃ملـؤرخ يقـولالنقطة كتب هـذا ا
هنــاك مخلوقــات (أي عاّمــة الشــعب الفرنيســ) متلؤهــا الحيــاة 
الّشابة والقوية... غ� أن هذه الكائنـات الزالـت مغبوطـة، فهـي 

أي (تظــل عــاجزة عــن تبليــغ أفكارهــا وآالمهــا، وهــاهم آخــرون 
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مـن جهـة أخـرى، وقـد جمعـوا كـل مـا  )البورجوازية الفرنسـية
نسانية من أدوات للتعب�، ولغات وتصـنيفات ومنطـق صنعته اإل 

وبالغة، لكـن الحيـاة تبقـى ضـعيفة فـيهم... فَُهـم يف حاجـة ألن 
ــامتون  )يعطــيهم قَطْــرًَة هــؤالء (أي عاّمــة الشــعب الفرنيســ الصَّ

 )٣١(الذين َسَكَب فيهم الله َمائِيَتَُه حتى امــتألوا.
ــ ــه� ال ــىل بعض ـــر ع ــوازي والفقي ــاح البورج بعض، إن انفت

لَيُلزُِمُهَ� بـالتحيل ِبُسـُموِّ الـنفس والبطولـة؛ بـأن يضـحي الفقـ� 
بُِل التـي  بالحسد، ويتعاىل عىل فقره، وال يحاول االستعالم عن السُّ
راكم  بها الغني ثروته، وبأن يعرتف الرجل الغني بحق الفقـ� يف 
الحياة، و يقتنع برضورة االنفتاح عليه، وهو ما أشار إليه ميشـلِه 

"تَفــرُِض عــىل الطــرف� َمًعــا ُســُموَّ نفــس حقيقــي هــذه  ׃بقولــه
يَِة التي يَِجُدَها كل  املساعدة وهذه الثقافة املتبادلة القوية والِجدِّ
منه� يف اآلخر...، فـنحن نـدعوه� َمًعـا إىل البطولـة ... فبطولـة 
الفق�، تتمثـل يف أن يُضـحي بالحسـد، وأن يَسـُمَو بنفسـه فـوق 

يستعلم عن ما إذا كان الغني قد راكم ثروته ِبُسـبٍُل فقره، وأن ال 
مرشوعة أم محظورة، أما بطولة الغني، فتتمثل يف االعرتاف بحق 

 )٣٢(الفق� وُحبِِّه والذهاب عنده".
 )٣٣(الرجل البورجوازي

يتـه، هـو الـذي يبقـى  "لن يستعيد رجل الِعلم والثقافـة ُحرِّ
َرب اتصـاله برجـل العفويـة، اليوم َعبًْدا للتجريد واملعـادالت إالّ َعـ

ُدُهَ� مـن خـالل أسـفاره  فشبابه وحياته اللذين يعتقد أنـه يَُجـدِّ
، إنّهـا دعـوة )٣٤(البعيدة يظالن هنا بـالقرب منـه لـدى الشـعب"

ــة  ــك "الحكم ــ مال ــوازي الفرنيس ــلِه للبورج ــن ميش ــة م رصيح
الفلسفية" ِألَْن يَِعَي أَنَّ تكوينه النظري قـد أنسـاه واقـع الحيـاة، 

ــدرَِك أن "الحكمــة العفويــة" التــي �تلكهــا الجنــدي والبّحــار و يُ
واملسافر والفالح متكنهم من رؤيـة األمـور بشـكل مختلـف عـن 
ذلك الذي يراها به هو، ويقتنع بأّن املعنـى الحـي للحيـاة الـذي 
�تلكونه سيساعده عىل الخروج مـن َعـالَِم االصـطناع والتجريـد 

سه، وهو املعطى الذي يوضحه هـذا وِعلِْم الكالم الذي يَظَلُّ حبي
ــالُِم يف حرضــة رجــل "املــؤرخ بقولــه:  مــا ذا يجــب أن يقــول الَع

الشعب ورجل الحركة والعمل؟  لقد نَِسيُت الَعالََم كث�ا أنا الذي 
تََربَّيُت يف َعالَِم الورق، وتَأثَّرُت بالتجريـد، حتـى أصـبحُت مجـرَّد 

ار؟ رَّحالـة؟  وقـد كتاب... فها هو رجل لحسن الحظ، جندي؟ بَحّ 
طَوَّرَْت فيه التجربة الَعْقَل الرّاشد، واملعنى العمـيل الـذي يـنقص 
العل�ء... القروي؟ لقد متاهى مع الطبيعة، واحـتفظ بيشـء مـن 
الغرائز الطبيعية... العامل؟ يجب أن نَأَمَل نفس اليشـء يف هـذه 

ذن، إنـه الطّبقة من العّ�ل التي ال تعيقها املهنة عـن التفكـ�... إ 
رجل أيًضا، لقد عاش وعـا�، فاإلحسـاس اليـومي لحقيقـة شـاقة 

يفرض مالحظة األشياء بشكل مختلف عن ذلـك الـذي نراهـا بـه  
أي الرجل املنتمي إىل عاّمـة (نحن من خالل الكتب؛ فهذا الرجل 

يظل ُمهتَ�ًّ وملتزما يف هذا العامل بشكل آخر؛ فأنا ملتزم  )الشعب
و فمن أجل حياة أو موت زوجته أو أبنائه... فيه بأنظمتي، أّما ه

، فاملشهد الوحيد لحياته األكرث إيجابية سيساعد� عىل ˚فَلَْنتََقارَب
الخروج من االصطناع والتجريد وعلم الكالم... فهذا الرجل يبقـى 

؟  ملـاذا تُطـالبون ׃، ويضيف قـائال)٣٥(رضوريا بالنسبة يل" "ال يَُهـمُّ

؟ فاإلنتاجات الحقيقية للعبقرية الشعبية، ال رجال الِعلم مبا أَلَُّفوهُ 
ــة  ــ�ت معنوي ــة وكل ــ�ل بطولي ــل يف أع ــات، ب ــل يف املؤلّف تتمث
وعبارات ح�سية، كتلك التي تتناهى إىل َمَساِمِعي كل يـوم مـن 
ٍل لإلبـداع... إِنَّ الطّبقـات التـي نسـميها  ٍي يبدو غ� ُمَؤهَّ فَِم َعامِّ

ـف... فهـي ال تتحـدث كثـ�ًا دونية، تبقى بغريزتها جاهزة للت رص
وتبَحُّ من الرصاخ ك� يفعل العل�ء والعجزة، بل تَْستَِغلُّ الفرصـة 

 .)٣٦(لتترصف بقوة، فاالقتصاد يف الكالم يفيد طاقة األع�ل"
لَِذا عىل الرجل البورجوازي املثقف القيام بخطوت� رئيست�، 

يِّ ومشاركته  ׃أواله� حياته، بـأن يتجـه االنفتاح عىل العامل األُمِّ
إليه ويعا� معه، مادام الِعلُم الذي َ�ْلُِكـُه البورجـوازي ال ُ�َكُِّنـُه 
من فهم املعنى الحقيقي للحياة بحقائقه القوية والعميقة، لذلك 
فهو دائـم اإلخفـاق، ووجـوده عـابر وخـارجي ومصـطنع، وهـي 

"كيف يعيش املرء دون أن  ׃املعطيات التي يرشحها ميشلِه بقوله
ــنحن أي يَ  ــاة؟ إذن، ف ــرَِف الحي ــون الفرنســيون(ع ال  )البورجوازي

نعرفها (أي الحياة) إالّ بثمن واحـد: هو املعانـاة واملعانـاة... وأن 
يشرتك املرء بإرادته يف العـمل واملعاناة، فمــاذا تريدون أن يَْعلََم 
غنـي حتـى إن أُويِتَ مــن العلـم مــاال مزيـد عنــه؟ فحياتـه تبقــى 

يجهــل الحقــائق القويــة والعميقــة، فهــوال ُ�ِْعــُن بســيطة مــادام 
النظر، وال يستند، و يجري، وينزلق، وكأنه �يش عـىل جليـد، فـال 
يدخل إىل أي مجال ويبقى دامئا يف الخارج، ليصل َغًدا إىل نهايتـه 
يف وجوده الرسيع والخارجي واملصطنع هذا، ل�حـل جـاهالً كـ� 

ُن لروحـه أن تسـتند إليهـا أىت، ف� نقصه هي: نقطـة قويـة، ُ�ِْكـ

أن يُعرَِّف رَُجَل عاّمة الشعب عىل  ׃ثانيه� )٣٧(ومُتِْعَن فيها النظر"،
الَعالَِم دون أن يغ�ِّ شخصية هذا األخ�، وأن يخلِّصه من العـائق 
الذي يَُحوُل دون انفتاحه عىل محيطه، وحول هذه النقطة كتـب 

أي البورجـوازي (" يتعـ�َّ عـىل رجـل وقـت الفـراغ ׃هذا املـؤرخ
املثقَّف والّرزين، أن يضع هذه الروح األس�ة يف عالقتها  )الفرنيس

ها ؟ ال، بل أن يساعدها عىل أن تبقـى ذاتهـا،  مع الَعالَِم، أن يغ�ِّ
 )٣٨(ويُزيل العائق الذي �نعها من أن تستعمل جناحيها".

 رجل العاّمة

نقطـة  "عىل العكس من ذلك، ال يرى الفقـ� وهـو ُمثَبَّـٌت يف
مظلمة ال س�ء وال أرض، ف� ينقصـه هـو القـدرة عـىل النهـوض 
ِ يف هذا املكان  والتنفس ورؤية الس�ء، إذ يجب عليه وهو ُمَدرسَّ
ـَم وجـوده ومعاناتـه أيضـا، و يعـيش  ِبُحْكِم الَقـَدرِأن َ�ْتَـدَّ ويَُعمِّ
خارج هذه النقطة التي يعا� فيها، وِألَنَّ لـه روحـا ال نهايـة لهـا، 

َعلَيِْه أن يفتحها بشكل النهايئ... فهـو يحتـاج إىل الّصـداقة، (أي فَ 

 ׃ويضـيف ميشـلِه قـائالً )٣٩(الّصداقة مع الرجل البورجـوازي)...."
"أمـا هــذا األخـ� (أي رجــل العاّمـة) الــذي يظـل ســج� الجهــل 
يـة، إن هـو قَِبـَل لغـة  ُد أُفَُقُه، وسيجد ريـح الحرِّ والعزلة، فََسيَُمدِّ

. إنهــا دعــوة )٤٠(حــَرتََم فيهــا تــراكم األعــ�ل اإلنســانية "الِعلــِم وا
رصيحــة مــن هــذا املــؤرخ" للرجــل املنتمــي إىل عاّمــة الشــعب 
الفرنيســ"، إىل إدراك الفائــدة التــي ســيجنيها مــن انفتاحــه عــىل 
ــو  ـــربة، وه ــف ذي التجـ ــوازي" املثق ــ البورج ــل الفرنيس "الرج

ل الشـعب "ماذا يجب أن يقول رجـ׃املعطى الذي يوضحه بقوله
ُل برتبيتـه الرَّاقيـة وتَرَكُّـِز  يف حرضة الَعـالِِم؟ " هـا هـو رجـل ُ�َثـِّ
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املعارف الذي تعطيه املطالعة والدراسة، حياة خمس� رجل، فهو 
يراكم جزًءا معتربًا من التجربة اإلنسانية، إن كلمة منه ُ�كنهـا أن 

ازه تَُعلَِّمِني أن البحث الذي سأستنزف فيـه طـاقتي، قـد تـم إنجـ
ٍة، هذا الرجل رضوري بالنسبة يل.  )٤١("منذ ُمدَّ

 رابًعا: قانون نتاج احتاد
تقوم املدينة الحداثيـة الفرنسـية عـىل إقـرار "البورجوازيـة" 
و"عاّمــة الشــعب"بأن الحكمــة التــي �لكهــا كــل مــنه� ال مُتَثِّــُل 
الحكمة يف شـموليتها وليسـت إالّ جـزءا منهـا، وعـىل التـزام كِـالَ 

عدم فرض حكمته� عىل بعضه� البعض، ألن الحكمـة الطرف� ب
"الحكمـة الفلسـفية أو الرَّزينـة" و"الحكمـة  تنتج عن اتحاد بـ�

العفوية". لِذا وجب أن يشرتك طرفا الحكمة الشمولية هـذين يف 
صياغة قـانون يضـمن حقــوق جميـع املـواطن� داخـل املدينـة 

ــؤرخ  ــه هــذا امل ــرب عن ــا ع ــة الفرنســية، وهــو م ــهالحداثي  ׃بقول
َر كل منه�  ...أن ال يَتََصوَّ أي البورجوازية وعاّمـة الشـعب ("يتع�َّ

أنه وحده �تلك الحكمة التي يجب أن يفرضـها عـىل  )الفرنسي�
اآلخر،  فالثقافـة الرَّاقيـة لألوائـل (أي البورجوازيـة الفرنسـية) ال 
مُتَثُِّل كل الحكمة، وليس لها الحق يف أن تحكم، والعفوية وطاقـة 

حتـى إن كُنَّـا نُـدرُِك مـن  )اآلخرين (أي عاّمـة الشـعب الفرنيسـ
د بدورها  كـل الحكمـة،  خاللها اإلبداع السعيد الطبيعي، ال تُجسِّ
وال متلك الحق يف الحكم، إن الحكمة تنتج عن اتحـاد قـوت� (أي 
"الحكمــة الفلســفية" و"الحكمــة العفويــة")، إذن فلــتكن املَلَِكــَة 

ِس ولتُ  "إذا أردنا أن يكون الهـدف  ׃. ويضيف قائالً)٤٢(القانون" َؤسِّ

الخالص، فنحن نؤكد عىل أن "الحكمة الفلسفية" لن تَضَمَنُه  ׃هو
لوحدها؛ فيجب لذلك تََوفُُّر الِحسِّ الجيد للشعب، طاملا أن الِعلَْم 
ــة" واســتقامة  ــة العفوي ــاك "الحكم ــا، فهن ــك الحكمــة كُلََّه ال �ل

لشـعبي، والتجربـة العمليـة ألولئـك الغريزة الطبيعية، واإللهـام ا
الذين يفعلون ويعانون ويَْحِملُـوَن  )أي بسطاء الشعب الفرنيس(

أثقل وزن للحياة. كانت اإلنسـانية سـتموت بالتأكيـد مائـة مـرة 
وهي تنتظر والدة نظريات تخلق نظاما اجت�عيا يَْضَمُن الخالص 

يانات لألّمة، فَِمَن العبقرية الشـعبية أزهـرت بشـكل عفـوي الـد
واملؤسسات والقصـائد... إن "الحكمـة العفويـة" تبـدأ كـل يشء، 
فهي رَِحُم الجنس البرشي، ونقطة انطالقـة "الحكمـة الفلسـفية" 

يَكُمُن حـق الشـعب  )ففيها (أي يف الحكمة العفوية …ُمَناِفَسِتَها
(أي حقه يف الحكم والتسي�)... لكن تبقى "الحكمـة الرَّزينـة" أو 

األقلية، فكيف تَستَِمدُّ منها هـذه النخبـة (أي  "الفلسفية" حكمة
 )٤٣(."البورجوازية الفرنسية) الحق يف ُحْكِم الجميع؟

يتناىف قانون "املدينة" مع القانون الجائر الذي ساد أوربا قبل 
الثــورة الفرنســية، فهــو قــانون يتغيّــى تحقيــق العدالــة باملدينــة 

ُ عن صوت املواط ن� الفرنسي� ويـرتجم الحداثية الفرنسية، ويَُعربِّ
ــَوعِّيِهم  ــاهرة، ويُ ــاتهم الظ ــِذ اختالف ــودهم إىل نَب ــارهم ويق أفك
بوحــدتهم العــاجزين عــن إدراكهــا، وحــول هــذه النقطــة كتــب 

"ال، ليس القانون سـيًِّدا وطاغيـة وجـالًّدا، بـل هـو  ׃ميشلِه يقول
ُمَرتِجُم فكر الشعوب، والعضو الّذيك والعطـوف للجميـع .... فهـو 

الناس عىل ترك اختالفـاتهم الظّـاهرة التـي يعتقـدون مـن  يَُحثُّ 

ـــودهم إىل  ـــبعض، ويق ـــم معارضـــون لبعضـــهم ال ـــا أنه خالله
ــاد،..." ــن )٤٤(االتح ــلٍّ م ــىل كُ ُ ع ــ�َّ ــانون، يَتََع ــذا الق ــياغة ه . لص

"البورجوازية" و"عامة الشعب" الفرنسـيَْ� التّعـايل عـن النـزوات 
لتعب� عن ذاتهم، حتى واستشارة عفوية الضعفاء العاجزين عن ا

يكون القانون املُصاغ شبيها "بالنظام الرتبوي" الذي يَُعلُِّم اإلنسان 
ما يجول يف خاطره ويَْرشَُحُه له، ويب�ِّ له ما هو كـامن يف أعـ�ق 

 نفسه.
ــاة اإلنســان الفرنيســ،  ــيَُقنُِّن هــذا القــانون مــن جهــة حي َس

ُ عن رغباته املُضَمرَِة وعن تطلعا ته التـي ال متـس بحقـوق وَسيَُعربِّ
الغ�، وسـيحميه مـن طيشـه يف لحظـات َوَهِنـِه املعنـوي، حتـى 
يكون مواطنا نزيها ومثاال يُْحتَذى، وهـو املعطـى الـذي يوضـحه 

"يَنتُُج القانون عن االتحاد، وعن زواج املدينة، فهو  ׃ميشلِه بقوله
يَفرُِض عىل هؤالء وأولئـك (أي "البورجوازيـة" و"عامـة الشـعب" 

َفرَنِسيَِ�) ما أرادوه، إنه صوت االتحاد، إذ يتعرف فيه كـل فـرد ال
عىل َحدِسِه وفكره ... فالقانون هو االبن العفوي للروح البرشـية، 
ألن ِرسَُّه يظل شبيها ِبِرسِّ الرتبية التي تَُعلُِّم اإلنسان وتفــــرسِّ لـه 

نفـس اليشـء ينطبـق عـىل  !وتنـــ� له ما هـو كـامن فيـه، إذن
نون الذي يفرض عىل اإلنسان ما كـان كامنـا فيـه،  ومـا أراده القا

َا َرِغَب مـن خـالل إرادة ضـعيفة  وهو ُمتَِّفٌق مع الجميــع... فَُرمبَّ
ت ميله، فهو (أي املواطن الفرنيسـ) َ�َنـُع نفسـه مـن  وعابرة غ�َّ
هذا التغي�، ويضع إرادته املثىل يف القانون، ويقول لـه: "احمنـي 

ــ، واج ــن نفيس ــديت، آهم ــن قاع ــا، وك ــي مؤمن ــل   !علن ــا أفض ي
 )٤٥(أيّامي."

وسيســتجيب مــن جهــة أخــرى لُِميــوالَِت جميــع الفرنســي�، 
ُ َعن ما هو كامن يف عاداتهم، وما ينوون القيـام بـه، ومـا  وَسيَُعربِّ
يريدونه، وَسيَْضَمُن حـق الجمـوع العريضـة مـن الشـعب التـي 

ة، والتـي ال يجـب تعارض عـن َجْهـٍل أحيانـا التوجـه العـام لألّمـ
سحقها بل تربيتها ومتدينها عرب طرائق تعليمية يَْسُهُل اسـتيعابها 
ُ اندماج عاّمة الشعب يف األّمة الحداثية الفرنسية، وهـو مـا  تُيَرسِّ

َ عنه هذا املـؤرخ بقولـه " تظـل هـذه املبـادرة الّنبيلـة، إِرَْث ׃َعربَّ
القـانون مـن  الجميع واملِلَْك الرشعي لإلنسانية! يجـب أن يخـرج

، ومن تضحية الجميـع، ويف سـبيل ذلـك تتعـ�  حركة نبيلة لِلُْكلِّ
التضحية بالرغبة واملصـلحة... فََمـن َ�ْلِـُك الحـق يف منـع أبسـط 
الناس من املشاركة يف هذه التضحية الّسامية؟ يجـب أن يسـاهم 
ــا ملســتوى فكــره وإرادتــه، العفويــون بعفــويتهم،  كــل فــرد ِوفًْق

َ القانون عنهم بِ ملجرَّدون والرَّزينون وا رَدِّ فعلهم املجرد، حتى يَُعربِّ
جميعا، ويأمرهم بشكل عام مبا هم بصـدد القيـام بـه، ومبـا هـو 
كامن يف  عاداتهم  وميوالتهم، ومبا يريدون القيام به، وأحيانا مبـا 

َ القانون عـن الفكـــر األكيـد  أي (يريدون إرادته، فبعـد أن َعــربَّ
ية")، فعليه اآلن وحتى يَْغَرتَِف من إلهام التقـدم "الحكمة الفلسف

أي "الحكمــة (أن يَْستَْشــِعَر الفكــر املجهــول، ويستشــ� العفويــة 
ْ عن نفسها، فهنا يَتََموقَُع ...حق األغلبيـات   )العفوية" التي مل تَُعربِّ

الالّمتحركــة التــي تجهــل حقهــا، وتنخــدع يف أســباب معارضــتها 
األمـر بسـحقها بشـكل مريـع، ولكـن  للتوجه العـام، فـال يتعلـق

عــرب وســائل الرتبيــة والحضــارة ودعايــة  باحتوائهــا مــن الجميــع،
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أي (حادقة شفوية ومكتوبة، حتى تَِعَي أنهـا تنتمـي إىل األغلبيـة 
 )٤٦(األّمة الحداثية الفرنسية)".

خاماًس: التعليم المتبادل "َكُلحَمٍة" لألمة 

 احلداثية الفرنسية
" و"عاّمة الشـعب" لبعضـه�، سـيتدّعم بتعليم "البورجوازية

مكتسب الوحدة أكرث داخل األّمـة الفرنسـية، لِـَذا ناشـد ميشـلِه 
شقي األّمة الفرنسية هذين أن ينخرطا معـا يف حركـة اجت�عيـة، 
 " ـيُّ يقومان خاللها بتبادل أدواره�، بحيث يصـعد "الشـعب األُمِّ

وازيـة" التـي ألخذ "الحكمة الفلسفية" من "الفئة املثقفـة البورج
ــن  ــَل م ــة الشــعب لِتَنَه ــزل إىل عاّم ــدورها أن تن ــا ب يتعــ� عليه
"حكمتها العفوية". يَُشبُِّه ميشلِه هذه الدينامية التعليميـة التـي 
ستميِّز املدينة الحداثية الفرنسية مستقبالً، ِبتََدفُِّق الدم يف رشاي� 
 وأوردة الجســم البرشــي، ويــرى فيهــا الصــورة الحقيقيــة ملدينــة

فرنسية ومتحّرضة الزالت ال تجسدها األّمة الفرنسية خالل القرن 

... يجـب علـيه� (أي  "׃التاسع عرش، وهو ما يفصح عنـه بقولـه
) أن ينخرطا يف الحركـة  "البورجوازية" و"عاّمة الشعب" الفرنِسيَْ�ِ
االجت�عية، بل أكرث من ذلك، يتعـ�َّ علـيه� أن يتناوبـا ويتبـادال 

يَصَعَد الشعب إىل الِعلم، ويصبح رجل الِعلِم جزًءا  أدواره�، وأن
من الشعب، ويتعاىف وينـتعش مـن منـابع العفويـة والحيـاة. إن 
دورة الدم املزدوجة: دم العروق واألوردة وتحوُّلها املتبادل، لَِهـَي 
الصورة الّصادقة ملدينة حقيقية إنسانية ومتحّرضة، الزالت فرنسا 

، ويضــيف قــائالً: "تَُشـــكُِّل )٤٧(ئيـــة"حتــى اآلن يف حالتهــا البدا
ـــروح  ــّدائم للـ ــيم ال ــة" و"الفلســفية" والتعل ــان "العفوي الحكمت
الصورة العميقة لحركة املدينة التي يجب أن تكون حياتها تعليً� 

، )٤٨(متبــادالً مــن الطبقــات العفويــة واملثقفــة لبعضــها الــبعض"

ُ عىل الرجـال العفـوي� واملُلَهِمـ ׃ويضيف َ� يف املدينـة أن "يَتََع�َّ
فـ�، عـىل أن يَُعـوُدوا بعـد أن  يتحولوا عىل الدوام إىل رجـال مثقَّ

أي مثل الرجال املثقف�) ألخذ الدفء يف أحضان (يصبحوا ِمثلَُهم 
ــا وميِّتًــا مــن  الطبقــات العفويــة، ألن املدينــة ليســت قانونًــا ثابتً

يِّ من طـرف الَعـالِ  ِم، وللَعـالِِم الربونز، بل هي تربية متبادلة لألُمِّ
." يِّ  )٤٩(من لَُدِن األُمِّ

بَيَد أن هذا التعليم ذي الوقع اإليجايب علــــى املُتَلَقـِّـــي، ال 
يِّ وتربية هذا األخـ� للبورجـوازي  يقترص عىل تعليم املثقف لألُمِّ
عىل شيم البطولة والشجاعة والتضحية، بل ينبني باألسـاس عـىل 

اّمة الشعب" الفرنسي� بعضـه� تلق� كل من "البورجوازية" و"ع
ٌة سيضطلع فيها بـدور محـوري كـل  ُحبَّ الوطن واإلنسانية، ُمِهمَّ

ــــــف ــــــوازي املثق ــــــ البورج ــــــاب الفرنيس ــــــن: "الش  "م
le prud’homme"")الـذي �لـؤه الحـ�س والحيويـة ويجـد  )٥٠

ــوطن واإلنســانية، و"الرجــل  ــبَّ ال ــيم البســطاء ُح ــة يف تعل متع
ـاح الفرنيس الكهل  املنتمي إ ىل عاّمة الشعب" الذي يحـيك بانرش

تجاربه اإليجابية للشباب البورجوازي، وحول هذه النقطة كتـب 

"يجـب أن يكـون التعليـــــم يف مجتمـع متقـدم  ׃ميشلِه يقـول
ُ أن  َة عمران صالحان للتعليم الـوطني، يَتََعـ�َّ مهنة الجميع... فَثَمَّ

لف بذلك، كل من يزرعا يف القلب: ُحبَّ الوطن واإلنسانية، سيتك

س، الذي يجد سعادة يف تبليغ أفكاره، وهـو  الرجل الشاب املتحمِّ
يف قوته الكاملة لُِعمٍر مل يبـدأ يف الحيـاة بعـد ومـيلء بالرغبـات، 
والرجل الناضج الذي َعِمَل وعا�... والذي سيجد متعـة حقيقيـة 
وهو  ينقل إىل الشباب مثار تجربته وآالف املبادئ اإليجابية التـي 
يُؤمن بها... سيكون التعليم املتقطِّع يف مجتمـع راٍق كمجتمعنـا، 
وأنا ال أَُشكُّ يف ذلك، وسيلة قوية للتأث�؛ لذا علينا أن نستفيد من 
هذه القوى املتعددة، من انـدفاع الرجـل الشـاب، ومـن تجـارب 

 )٥١(العجوز، من شعلة أحد، ومن نور آخر".
َد غـ� مـا مـرة عـىل أن يف هذا اإلطار اقرتح ميشلِه الذي أَكَّـ

، أن يتبنَّـى مؤقتـا )٥٢(األرسة تظل قاعدة املدينة الحداثية بامتيـاز
الفرنســيون أبنــاء بعضــهم الــبعض، بــأن تتبّنــى مؤقتــا األرس 
"البورجوازية" أبناء أرس "عاّمة الشـعب" التـي يتعـ�َّ عليهـا مـن 

َم عـىل أن تُعَ  جهتها أن تتبّنى مؤقتا أبنـاء األرس "البورجوازيـة"، لـِّ
ــا  ــدة الوافــدة عليهــا كتعليمهــا ألبنائه ــارص الجدي كــل أرسة العن
الحقيقي�، حتى يَسُهَل عىل األبناء املُتَبَنَِّ� استيعاب األفكار، مـ� 
سيتدعم معه التآخي والوحدة داخـل األّمـة الفرنسـية، وهـو مـا 

"ال تحتقـروا التعلـيم  واملشـاركة، ׃يفصح عنه هذا املـؤرخ بقولـه
اَ، فََسيَُشكِّالَِن مستقبالً عنًرصا فّعاالً للتأث�؛ إذا نحن أَزَلناَ ك� فََعلن

ــة بــ� نــاس متســاوين  ــة متبادل الالّمســاواة، واتخــذناه� كرعاي
وتبادل لألطفال والفنون، عـىل سـبيل املثـال: َسـأُوِدُع ابنـي عنـد 

ــَك  ــه فَنَّ ــ�،  وســأقول للموســيقي: "َعلِّم ــّذوبان  ׃موســيقي كب ال
ٍة"، أُكَـرُِّر والتزامن وال ـ والالّنهايـة"، "ال يبـدأ التـآخي دون أُبُـوَّ رسِّ

ــك ــُة  ׃ذل ــادات الَقِويَّ ــي الع ِة التَّبن ــوَّ ــُن أن تتشــكَّل حــول أُبُ ُ�ِك
 .)٥٣(واالستيعاب التدريجي لألفكار التي تقود إىل الوحدة"

ةُ   َخاِمتَ

ــة فرنســية  ــة حداثي ــَر ميشــلِه ألّم ــد نَظَّ ــول؛ لق قصــارى الق
، تَُكـوُن ذلـك "الشـخص ١٧٨٩دئ ومكتسبات ثورة مرجعيتها مبا

املعنوي الحر، الَجاِمعِ َغـ�ِ املَُفـرِِّق الـذي لـه قدسـيته يف نفـوس 
أبنائه، والذي  يعطيهم شـعوًرا بـالفخر، ويجعلهـم وكـأنهم عـىل 
ل إطـارين لهـذه  قلب رجل واحد". ويبدو أن هذا املؤرخ قد متثـَّ

مواطنيــه، و"مدينــة"  "وطــن" تــربط أوارص الصــداقة بــ� ׃األّمــة
يتمتع فيها جميع الفرنسـي� بحقـوقهم السياسـية واالجت�عيـة، 

ا املجتمـع الفرنيسـ  ׃ويَتَِّحُد بها عىل أساس التعلـيم املتبـادل ِشـقَّ
"البورجوازية" مالكة "الحكمة الفلسفية" و"عاّمة الشعب" مالكة 
 "الحكمة العفوية"، حتى يتسّنى للفرنسي� صياغة قـانون تَلتَـفُّ 

 حوله األّمة الحداثية الفرنسية.
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 :الَهواِمُش 
 
)، مؤرخ فرنيس، من ب� أهم مؤلفــــاته: ١٨٧٤ – ١٧٩٨: (جـول ميشلِه )١(

الـذي أصدره يف سبعة ""Histoire de France"تاريـــخ فرنســا" 
. انظر: ١٨٦٧و ١٨٣٣سنتي  عرش جزءا خالل الفرتة املمتدة ب�

-٢٠١٣ :أطروحتنا لنيل الدكتوراه يف التاريخ برسم املوسـم الجـامعي
 Jules"منطق الكتابة التاريخية عند املؤرخ جــول ميشــــلِه : "٢٠١٤

Micheletـدال، كليــة اآلداب والعلوم ڭ، جامعة محمد الخامـس أ
 اإلنسانية، الرباط.

 François 1erأنشأ فرانسوا األول  ١٥٣٠ : يف سنةكوليج دو فرانس )٢(
) هذه املؤسسة التي ضمت عىل امتداد القرن التاسع ١٥٤٧-١٤٩٤(

 عرش حوايل خمس� منربًا يف مختلف فروع املعرفة. 
ينعث ميشلِه الثورة الفرنسية "باملؤسسة" ألنها أحدثت مببادئها  )٣(

املوضوع، للمزيد حول هذا  -وتوصياتها قطيعة مع النظام القديم.

 ׃راجع
-Paul Viallaneix, Cours au Collège de France par Jules 
Michelet, Paris, Gallimard,1995, tome.II ,pp.17-47. 

 للمزيد حول املرشوع الحدايث مليشِله، راجع: )4(
-Jules Michelet, Cours professé au Collège de France par 
Jules Michelet  1847 -1848, Paris, Chamerot, 1848, pp.1-
303. 
- Jules Michelet,  Le Peuple,  Paris, Marcel Didier, 1946, pp. 
203-272. 
- P. Viallaneix Cours au Collège de France..., op.cit., tome. 
II, cours de 1849, L’Amour comme éducation, pp.439-522, 
cours de 1850, Éducation de la femme et par la femme, 
pp.523-626, cours de 1851, Mon droit et mon principe, 
pp.627-709. 

مرجع منطق الكتابة التاريخية عند املؤرخ جول ميشلِه..." " ׃يـ.زينون -

 .426-346ص  ׃سابق
 
 Edgarار كيني ڭ)، هي أرملة املؤرخ إيد١٩٠٠-١٨٢١: (رموان أزايكهِ ) ٥(

Quinet )من ب� مـؤلــفــاتـها: خمســون سنة من )، و ١٨٧٥-١٨٠٣
 Cinquante ans d’amitié) ١٨٧٥-١٨٢٥الصداقة: ميشلِه وكيـني (

Michelet-Quinet (1825-1875)  ١٨٧٥الذي نرشته ســنة .
 (سنعرف باألعالم التي نرى أنها تحتاج إىل تعريف).

بقرية ع"، ومن ب� مؤلفاته: فرنيس)، مؤرخ ١٨٧٥-١٨٠٣: (كيني ارڭإيد) ٦(
 .١٨٤٢"الذي أصدره سنة  Le Génie des religionsاألديان" "

(7) Mme Quinet, Cinquante ans d’amitié Michelet-Quinet 
(1825-1875), Paris, Armand Colin et C(ie), 1899, p. 187. 
(8) - J. Michelet,  Le Peuple, op.cit., p. 29. 

فرنيس، ومن ب� مؤلفاته:  )، مؤرخ١٩١٢-١٨٤٤: (ابرييل مونودڭ) ٩(
 La Vie et La")""١٨٥٢-١٧٩٨"حــيـاة وفـكــر جول ميشله (

Pensée de Jules Michelet (1798-1852)  الذي صدر سنة
١٩٢٣. 

(10)- Gabriel Monod, Les Maîtres de l’histoire, Renan, 
Taine, Michelet, Paris, Calmann Lévy, 1894, p. 207. 

منطق "׃يـ. زينون ׃الريادة الحداثية لدى فرنسا، راجع َماِت ُمَقوِّ حول ) ١١(
..."، مرجع سابق، الكتابة التاريخية عند املؤرخ جول ميشلِه

 .١٦٥-١٦٢׃ص
(12) G. Monod, Les Maîtres de l’histoire,….op.cit., p. 236. 

 

 
، )قبل امليالد ٤٠٥أو  ٤٠٦ –قبل امليالد  ٤٩٥أو  ٤٩٦(: سوفوكل )١٣(

التي ألفها " "Electraي، ومن ب� مرسحياته: "إيليكرتامرسحي إغريق
 قبل امليالد. ٤٢٠و ٤٣٠ب� سنتي 

(14) J.Michelet,  Le Peuple, op.cit., pp.232-233. 
(15) Ibid.,pp. 203-204. 
(16) Ibid., pp.206-207. 
(17) Ibid., p. 209. 
(18) Ibid., p. 229. 
(19) G. Monod, Les Maîtres de l’histoire, …, op.cit., p.231. 
(20) J. Michelet, Le Peuple., op.cit., pp.233-234. 

انقسم املجتمع الفرنيس خالل القرن التاسع عرش إىل فريق� غ�  )٢١(

بورجوازية مثقفة وشعب أمي، للمزيد حول هذا  ׃متجانس� ه�

 ׃املوضوع، راجع
J.Michelet, Le Peuple, op.cit., pp : 220-229. 
J Michelet, Cours professé au Collège de France …, 
première leçon, (16 décembre 1847),pp.9-31,et, deuxième 
leçon, (23 décembre 1847), pp. 35-64. 

يـ ،  - ׃لدى ميشلِه، راجعla cité" بخصوص مرشوع "املدينة" " )٢٢(
م. س، ..."، منطق الكتابة التاريخية عند املؤرخ جول ميشلِه" زينون،

 .٤٤٦-٣٦٦׃ص -ص
J. Michelet, Cours professé au Collège de France…, op.cit., 
huitième leçon, 3février 1848, (Leçon non professée.), 
pp.219-226. 
J.Michelet, Le Peuple, op.cit., pp.197-212. 

: مدينة إغريقية قد�ة كان يوجد بها رضيح إلهة الحب كورينث )٢٣(

، وتقع حاليا يف ""Aphrodite"أفروديت"  ׃ل عند اإلغريقوالج�
 بالجنوب الرشقي لليونان.   Péloponnèseمحافظة البيلوبونيز 

(24) J. Michelet, Le Peuple, op.cit., pp.200 – 201.  
(25) Ibid., pp.206-207. 
(26) Ibid., pp.201- 202. 
(27) Paul Viallaneix, Michelet, les travaux et les jours 1798 

– 1874, Paris, Gallimard, 1998, p.289. 
(28) J. Michelet, Cours professé au Collège de France…, 
op.cit.,huitième leçon, 3 février 1848, (Leçon non 
professée), p.221. 
(29) J.Michelet, Le Peuple, op. cit., p.210. 

 ׃الفلسفية، راجع) للمزيد حول الحكمت� العفوية و ٣٠(
- J.Michelet, Le Peuple, op.cit., pp209 - 211 et 146 - 150.  
- J. Michelet, Cours professé au Collège de France…, 
op.cit.,huitième leçon, 5 février1848, (Leçon non 
professée), pp.211-237. 

"، م.س، …ميشلِه "منطق الكتابة التاريخية عند املؤرخ جول يـ. زينون : -
 .٣٦٤ -٣٥٢ص:

(31) J.Michelet,  Le Peuple, op. cit.,  p.200. 
(32) Ibid. 

  نقصد بالرجل البورجوازي املثقف، الفرنيس البورجوازي املُتََعلُِّم. (٣٣)
(34) J.Michelet,  Le Peuple, op. cit., p.210. 
(35) Ibid., pp.222 - 223. 
(36) Ibid., pp.146 - 148. 
(37) Ibid., p.209. 
(38) Ibid., pp.209- 210. 
(39) Ibid., p.209. 
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(40) Ibid., p.210. 
(41) J. Michelet, Cours professé au Collège de France…, 

op.cit., huitième leçon, 3 février 1848, (Leçon non 
professée), p .222. 

(42) Ibid., p.223.  
(43) Ibid., pp.216- 217. 
(44) Ibid.,p. 226.  
(45) Ibid., pp.223- 224.  
(46) Ibid., pp.225- 226.  
(47) Ibid., p.221. 
(48) Ibid., p.220. 
(49) Ibid., p.219. 

دور الرجل الشاب البورجوازي املثقف داخل املجتمع للمزيد حول  )٥٠(
 راجع: الحدايث الفرنيس

- J. Michelet, Cours professé au Collège de France, 
op.cit.,quatrième leçon, 6janvier1848,  
 (Leçon non professée.), pp.107 ١١٤- . 

..."، م. س، منطق الكتابة التاريخية عند املؤرخ جول ميشلِه" ׃يـ. زينون -

 .٤١٧-٤١٢׃ص
(51) Jules Michelet, Nos fils, Paris, Ernest Flammarion, 

1895, pp.567 -568. 
(52) G. Monod, Les Maîtres de l’histoire, op.cit., p.229. 
(53) P Viallaneix, Cours au Collège de France par Jules 

Michelet, op.cit., t.II, 1845-1851, cours de 1850, 
Éducation de la femme et par la femme, second 
semestre : Pour une révolution durable, troisième 
leçon, jeudi 2 mai, Le ménage… la bonne Circé, foyer 
cuisine, médecins, p. 600. 
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َمةُ   ُمَقدِّ
أن ضم العث�نيون العث�� املياه العربية بعد  األسطولدخل 

ــيمن، وإعــالن حكــام األحســاء  ــالد الشــام ومرصــ والعــراق وال ب

م. وأول أسـطول ١٥٣٤والبحرين والؤهم للدولـة العث�نيـة عـام 
كـان يف أوائـل  عث�� نفذ من باب املندب نحـو كجـرات بالهنـد

م، وبقيت محاوالت ضـعيفة مـن قبـل العث�نيـ�، ١٥٣٨سبتمرب 
تتعد باب املندب إال حملة ب�ي ريس لكن كل تلك املحاوالت مل 
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ـة عـام  م. مـّر ١٥٥٢التي خرجت من السويس ووصلت إىل البرص
األسطول العث�� عىل السواحل الع�نيـة ونجـح يف الوصـول إىل 

عــدًدا  م، وأرس١٥٥٢مســقط وهــزم حاميتهــا مــن الربتغــالي� يف 
منهم، ثم خرج منها نحـو هرمـز، وفشـل يف الوصـول إىل قلعتهـا 

ـة، ثـم فسحب  قواته إىل جزيرة قشم ومنها تابع س�ه نحو البرص
م ١٥٨١قفـل راجًعـا إىل مرصــ. ومثّـة محاولـة أخــرى كانـت عــام 

للقائد العث�� عـيل بـك الـذي نجـح يف االسـتيالء عـىل مسـقط 
مبساعدة األهايل. ولكن بعد أن أخذ غنامئه، ترك مسقط عائًدا إىل 

املحــاولت� شــهدت  عــدن ومنهــا إىل رشق إفريقيــا. وبــ� هــات�
السواحل الع�نية رصاعا مريرا ب� الربتغـالي� والعث�نيـ�، دون 

 أن يكون للع�ني� فيه أي دور يذكر.
يلقــي هــذا البحــث الضــوء عــىل املواجهــة  أهميــة البحــث:

الربتغالية يف املياه الع�نية، خالل النصـف الثـا� مـن  -العث�نية
ـاع مـع  – م. وأهمية التعـاون العـ��١٦القرن  العـث�� يف الرص

الربتغــالي�. حيــث أن تعرضــت الســواحل الع�نيــة يف مطلــع ال 
م لغزو برتغايل، وفرض سيطرته عىل هذه السـواحل ألكـرث ١٦قرن

من مائـة وأربعـ� سـنة. وكـان حكـام املـدن السـاحلية يـدينون 
دن الداخليـة ألمئـة بالوالء للمملكة الهرمزية، بيـن� كـان والء املـ

 نزوى. ع�ن ب
يهدف هذا البحث إىل إبراز دور العث�نيـ�  أهداف البحث:

م ١٥٥١العسكري يف مواجهة الربتغالي� يف مسقط خـالل الفـرتة: 
ــ� ١٥٨١ – ــاوالت العث�ني ــث يف مح ــالل البح ــن خ ــك م م، وذل

العسكرية لالستيالء عىل مسقط، والسيطرة عـىل امليـاه الع�نيـة 
وء عىل أهداف تلك املحاوالت والعربية. وذلك من أجل إلقاء الض

 العسكرية والسياسية يف املنطقة. ومكاسبها
اتخــذ البحــث املــنهج الوصــفي التحلــييل  منهجيــة البحــث:

التاريخي لتحقيق أهداف البحث. ولذلك فإن هذا البحث قسـم 
إىل مبحث�؛ أوله� تتناول األحوال السياسية يف عـ�ن وماحلوهـا 

ادس عرشـ املـيالدي، وثـانيه�: يف النصف الثـا� مـن القـرن السـ
تعالج بالدراسة والتحليل الحمالت العث�نية ضد الربتغالي� عـىل 
السواحل الع�نية، وطبيعـة التعـاون بـ� قـادة هـذه الحمـالت 

 العث�نية، والع�ني�.
توصل البحث إىل نتائج هامة منها أن أهداف  نتائج البحث:

كان اقتصـاديا يف املقـام األول املواجهة ب� العث�ني� والربتغالي� 
وليس مطلبا سياسـيًا أو دينيًـا حسـب مـا وضـحته الدراسـة مـن 
سلوك قادة الحمالت. ك� أوضح البحث أن احتالل مسـقط عـام 

م من قبل العث�ني� مل يكـن لـه أهـداف سياسـية ١٥٨١و ١٥٥٢
محدودة، بل مغـامرات مـن دون توجيـه معـ�، ولهـذا السـبب 

بـاحث� يلمزونهـا بـالطمع والجشـع وعـدم جعل الكث�ون مـن ال
املسئولية وهذا ما أكدته الوثائق الدولة العث�نيـة التـي عمـدت 

 إىل معاقبة قادتها الذين تجاوزوا حدود املسئولية.
 
 

السياسية يف عمان يف القرن  األوضاع-١

 الاسدس عرش الميالدي
م)، وعـىل ١٥٠٠هــ/٩٠٦انتهت دولة بني نبهان األويل عـام (

ا تم انتخاب محمد بن إس�عيل الحارضي القضاعي إماما يف أثره
، ثـم خلفـه )١(سـنة ٣٦نزوى، وقد استمر حكم هذا اإلمام حوايل 

ابنه بركات بن محمد الذي حكم حتى خروجـه مـن نـزوى عـام 
م) إىل بهالء ودخول الشيخ سلطان بن محسن بن ١٥٥٦هـ/٩٦٤(

اإلمـام بركـات سلي�ن بن سلي�ن النبها� نزوى، مستغال خـروج 
 –م ١٥٥٦هـــ/٩٦٤منهــا وإعــالن دولــة بنــي نبهــان الثانيــة (

. إن فـــرتة اإلمـــام محمـــد بـــن إســـ�عيل )٢(م)١٦١٧هــــ/١٠٢٦
م) كانــت مضــطربة، حيــث مل ١٥٣٥هـــ/٩٤٢ –م ١٥٠٠هـــ/٩٠٦(

يفرض سلطته عىل ع�ن كلهـا، فالسـواحل الع�نيـة ظـل تحـت 
م)، حيـن� ١٢٦١هــ/٦٦٠نفوذ اإلمرباطورية الهرمزية منـذ عـام (

استوىل عليهـا محمـود بـن أحمـد الكـويش القلهـايت أثنـاء حكـم 
السلطان النبها� أبا املعايل كهالن بـن نبهـان بـن ذهـل. كـ� أن 

وهم يف نرص بـن زهـران مـن  )٣(مدينة الرستاق يحكمها اليعاربة
وقد توارث حكمهـا منـذ معركـة بـوه بواليـة نخـل عـام  )٤(األزد،

ام موىس بن أيب املعايل كهالن بن موىس م) ب� اإلم١١٨٣هـ/٥٧٩(
بن نجاد وحاكم الرستاق محمد بن مالك بن شاذان، حيث يصـل 

 )٥(نسب اليعاربة.
ثم أن عدًدا من مناطق عـ�ن مل تكـن خاضـعة لهـذا اإلمـام 
ـقية والظـاهرة، ويف عهـد هـذا اإلمـام  مثل منطقة الباطنة والرش

واحل الع�نيـة محمد بن إس�عيل استوىل الربتغـاليون عـىل السـ
م)، بصـفتها تابعـة للمملكـة الهرمزيـة التـي ١٥٠٧هــ/٩١٣عام (

سيطروا عليها مع بقاء امللك شكليًا، ويف نفس الوقت تابًعا للملك 
الربتغايل. وكانت مملكة هرمز تعترب يف ذلك الوقـت أكـرب تنظـيم 

. واشتعل الخـالف بـ� اإلمـام )٦(سيايس واقتصادي عرفته املنطقة
حمد بن إس�عيل وأحمـد بـن مـداد النـاعبي حـول بركات بن م

الكث� من املسـالك السياسـية واالقتصـادية، األمـر الـذي أدى إىل 
خلعه من اإلمامة. فاستغل الشيخ سلطان بن محسن بن سلي�ن 
النبها� هذا النزاع، واستوىل عىل نزوى ثم بهالء من اإلمام بركات 

 ولة النباهنة الثانية.ذلك قامت دالذي فر إىل منطقة الظاهرة، وب
لهذا كله مل يجـد سـكان املنـاطق السـاحلية النصـ� والعـون 
املادي واملعنـوي مـن أمئـة عـ�ن وسـالط� بنـي نبهـان أو أرسة 
اليعاربة، الذين يحكمـون الرسـتاق، للقيـام بطـرد الربتغـالي� أو 
الحد من نفوذهم يف مصادرة كل سفينة تـدخل البحـر مـن دون 

. ولهذا قّل اإلنتاج االقتصادي وانقطع التواصـل موافقتهم العس�ة
البحري التجاري ب� ع�ن والعـامل الخـارجي، إال فـي� نـدر عـىل 
األقــل يف العقــود األوىل مــن الغــزو وبهــذا ضــعفت اإلمكانيــات 
وأصاب أهل ع�ن الخمول والضعف، وعدم وجـود مـن يحمـس 

غـالي� الناس ويدعوهم إىل الجهاد والوقوف يف وجه هيمنـة الربت
 وأعوانهم من ذوات املصالح السياسية واالقتصادية.
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 النفوذ الربتغايل يف منطقة اخلليج وعمان -٢
بعد سقوط األندلس يف مطلـع التسـعينيات القـرن الخـامس 
عرش امليالدي، سعى اإلسبان والربتغاليون إىل الوصـول إىل الهنـد، 

القـرن وذلـك ونجح الربتغاليون يف الوصول إىل الهند قبيل نهايـة 
بعد االلتفاف حـول القـارة اإلفريقيـة، واكتسـابهم مهـارة الخـربة 

ــ� ( ــجيع األم ــل تش ــة، وبفض ــالح Henriqueالبحري ــ�ي امل ) ه
الــذي اشــتهر بحقــده الشــديد للعــرب  )٧(م)١٤٦٠ –م ١٣٩٤(

 Vasco() ٩(. يَُعّد املكتشف الربتغايل فاسـكو داي جامـا)٨(واإلسالم
De Gamaحل ملبار ونزل يف ميناء كاليكوت ) الذي وصل إىل سا
، يَُعـــّد مـــن أكـــرب املكتشـــف� )١٠(م١٤٩٨مـــارس  ٢٧بالهنـــد يف 

دأبوا عـىل  الربتغالي�، وبوصوله إىل الهند فقد حقق حل� أوروبيا
 تحقيقه منذ أمد بعيد.

بعد هذا اإلنجاز الذي حققه الربتغاليون، تتابعـت حمالتهـم 
ــ ــم ونف ــرض إرادته ــد لف ــكرية إىل الهن ــت العس وذهم، وإذا كان

برتغــاليت� قــد فشــلتا يف إخضــاع حــاكم  )١١(الحملتــ� األوليتــ�
كاليكوت السامري، فـإن الحملـة الثالثـة بقيـادة فرانسيسـكو دا 

ــدا ( م قــد حققــت ١٥٠٥) عــام Francisco de Almeydaاملي
نجاًحا سياسـيًا وعسـكريا كبـ�ين. ويف العـام التـايل أرسـل ملـك 

Tristao ت بقيادة تريستاو دي كونها (الربتغال حملة رابعة كان
De Conha) ويرافقــه افونســو دي البــوك�ك (Affonso De 

Buqerque ـــة ـــبالد العربي ـــزو ال ـــا أن تغ ـــط له ـــي خط ) والت
، وعند وصول الربتغالي� كانت تجارة الهند والرشق )١٢(واإلسالمية

األقىص بيد املسلم� وأغلبهم مـن عـرب الجزيـرة العربيـة. وقـد 
تغاليون خططًا وأهدافًا لتواجـدهم يف املحـيط الهنـدي، وضع الرب 

أهمها الهيمنة عىل املراكز واملـوانئ العربيـة واإلسـالمية، وكـذلك 
موانئ سواحل رشق إفريقيا، والهيمنة عىل مملكة هرمز وتوابعها 
ألكونها تتحكم يف مدخل الخليج العريب، واالسـتحواذ عـىل طـرق 

ــا ــد إىل غــرب أوروب ــق رأس الرجــاء  التجــارة مــن الهن عــن طري
 .  )١٣(الصالح

وذكرت املصادر أن مهمة البوك�ك كانت موجهة نحو السفن 
ــىل  ــوك�ك ع ــتان والب ــتيالء تريس ــد اس ــالمية. بع ــة واإلس العربي

، افـرتق )١٥(وقتل حاكمها الشـيخ إبـراهيم بـن قشـن )١٤(سوقطرة
م بيـن� ١٥٠٦القائدان، فاتجـه تريسـتان إىل الهنـد يف أغسـطس 

ك�ك قبله إىل عدن وباب املنـدب، ترافقـه سـبع سـفن توجه البو 
جنديًا، ففشل يف اقتحام عدن ومل يشأ أن يدخل ميـاه  ٤٦٠عليها 

البحــر األحمــر. وبــذلك فضــل الصــعود شــ�الً مكتشــفا املــوانئ 
ــرة مصــ�ة يف أواخــر شــهر  ــة، فوصــل إىل جزي ــة والع�ني اليمني

طريقــه أغســطس. ومنهــا انتقــل إىل رأس الحــد ثــم قلهــات، ويف 
 ٤٣صادف وجود عدد من السـفن الع�نيـة فـتمكن مـن حـرق 

سفينة كانت عىل مدخل خور جراما بالقرب من رأس الحد وعند 
ــدم�  ــن ت ــا م ــاحبها خوفً ــه ص ــات هادن ــوك�ك قله ــول الب وص

، ودفع له املـال واملـؤن، وأخـربه أنـه تـابع لإلمرباطـور )١٦(املدينة
ــره خوجــا عطــار. فغا ــدين ووزي  ٢٢درهــا يف الهرمــزي ســيف ال

أغسطس إىل قريات التي قاومتـه بشـدة وعنـف، ولكـن مـدافع 
سفينة كانـت تـدافع،  ٨٣البوك�ك وعنفه أدى إىل حرق املدينة و

ــة  ــد مقاوم ــا. وبع ــرض حصــاره عليه ــل إىل مســقط وف ــم انتق ث
. ووقـع ملـك هرمـز )١٧(عسكرية سقطت املدينة يف أيـدي جنـده
الربتغـال يف نهايـة شـهر سيف الدين اتفاقية التبعية والوالء مللك 

، تـنص االتفاقيـة عـىل )١٨(م١٥٠٧هـ/ سـبتمرب ٩١٣ج�دي األوىل 
تتحرك أية سفينة يف  وأال، )١٩(إعفاء السلع الربتغالية من الرضائب

الخليج إالّ بإذن مـن السـلطات الربتغاليـة. ثـم تـابع الربتغـاليون 
ــة بنــي جــرب يف منطقــة البحــرين  انتصــاراتهم فقضــوا عــىل دول

م)، وقتلوا حاكمها الشيخ مقرن بـن ١٥٢١هـ/٩٢٧اء عام (واألحس
. وكــان بنــو جــرب مــن أقــوى اإلمــارات يف )٢٠(زامــل الجــربي شــنًقا

املنطقة حينئـذ. ولهـذا مل تتضـح لنـا أسـباب عـدم خـروج هـذه 
اإلمارة عن مجالها اإلقليمـي يف مسـاندة الع�نيـ� أو الهرمـزي� 

ن بنـو جـابر كـان لهـم عىل الرغم أن البوك�ك أشار يف مذكراتـه أ 
 . )٢١(نفوذ عىل السواحل الع�نية

مشــغول� مــع جــ�انهم  حكــام بــالد فــارس وكــان الصــفيون
عـىل الـرغم مـن وجـود  ،)٢٢(العث�ني� يف حروب سجاليه بيـنهم

ــ�عيل ( ــاه إس ــامهم الش ــم حك ــت ١٥٢٤ –م ١٤٩٩أعظ م) وكان
ــر الصــفيون مصــلحتهم أن  ــز. ومل ي ــة تربي ــة مدين عاصــمة الدول

ا بالربتغالي� نكاية بالهرمزي� والعرب. بـل يف الحقيقـة أن يحتكو 
الصفوي� كانوا يعولون عـىل كسـب صـداقة الربتغـالي� وتبـادل 

. وعىل وجه الخصوص بعد هـز�تهم يف موقعـة )٢٣(الوفود بينه�
ــام  ــالديران ع ــدي )٢٤(م١٥١٤ش ــراق يف أي ــز والع ــقوط تربي ، وس

ة إىل الشـاه إسـ�عيل العث�ني�. وقيل أن البـوك�ك بعـث برسـال
يقــدم فيهــا مســاندته فتقــول الرســالة: "إ� أقــدر لــك احرتامــك 
للمسيحي� يف بالدك، وأعرض عليك األسـطول والجنـد واألسـلحة 
الستخدامها ضد قالع الـرتك يف الهنـد، وإذا أردت أن تـنقض عـىل 
بالد العرب أو أن تهاجم مكة، فستجد� بجانبك يف البحر األحمر 

ـة،  أمــام جــدة أو يف عــدن أو يف البحــرين أو القطيــف أو البرصـ
وسيجد� الشاة بجانبه عىل امتداد الساحل الفاريس وسـأنفذ لـه 

، وهناك رسائل أخرى يعرض فيها البـوك�ك أن يكـون )٢٥(ما يريد"
 )٢٦(بينه والشاه حلًفا عسكريًا ملواجهة أعدائه�.

ا منطقة الخليج وع�ن، وفرضـو  عىلوبهذا سيطر الربتغاليون 
نفوذهم وهيمنتهم القوية عىل السكان الذين أصـابهم الضـعف 

وبـذلك  )٢٧(والهوان والتفكك فضالً عن الرصاع الداخيل ب� املدن.
متلك الربتغاليون زمام الريادة يف املحيط الهندي ومنعـوا السـفن 

موقع من ملـك  )٢٩(إال بترصيح )٢٨(التجارية من الوصول إىل الهند
سفينة برتغالية تصـادفهم، وكـان ذلـك الربتغال يعرضوه عىل كل 

، حيـث -يف كثـ� مـن األحيـان-الترصيح نادر الوجود وغ� فعال 
كانت بعض السـفن الربتغاليـة تعـرتض السـفن العربيـة وينهـب 
محتوياتها ويُقتل بحارتها سواء كان لدى هـؤالء ترصـيح بـدخول 
 البحر أم ال. ك� أن نظام القوافل البحرية الذي فرضوه عىل أهل

بحر ساعد عىل تكرر هذه امل�رسة، ومعاملة الربتغالي� لكـل مـا 
 )٣١(عىل خالف األقوام والديانات األخرى. )٣٠(هو مسلم بالوحشية

وبهذا انقطعت التجارة ب� الهنود والعرب وانعدمت التجارة ب� 
ـقية، بعـد أن كانـت للسـفن  الجزيرة العربيـة وبـالد أوروبـا الرش

حيط الهندي والخليج العريب أدواًرا رئيسة الع�نية والعربية يف امل
وانتقل الثقل التجـاري بعـد ذلـك  )٣٢(يف ازدهار االقتصاد العاملي.
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إىل لشبونة عاصمة الربتغال. وأصبحت أسواق لشبونة تخـتص يف 
 تجارة البهارات والسلع الرشقية، يغدون إليها تجار أوروبا.

 الربتغالية -المواجهة المرصية  -٣
ــىل  ــاًء ع ــة وبن ــبالد العربي ــادي يف ال ــدهور االقتص ــك الت ذل

تحمـــس قانصـــوه الغـــوري ســـلطان مرصـــ  )٣٣(واإلســـالمية
ـــ/٩٠٦( ـــ/٩٢٢ –م ١٥٠٠ه ــتجاب ١٥١٦ه ــع، واس ــذا الوض م) له

 )٣٥(محمود بيكر يف مواجهة الربتغـالي� )٣٤(لدعوة سلطان كجرات
وقــرر مصــادمة الربتغــالي� يف املحــيط الهنــدي فأرســل حمــالت 

ملة التـي قادهـا حسـ� الكـردي املكونـة مـن عديدة آخرها الح
خمس� سفينة، والذي تصادم مع الربتغالي� يف السواحل الغربية 
للهند، وكانت أبرز املعارك التي التقي فيها الكردي مع الربتغالي� 

م التـي انترصـ فيهـا، وقتـل ١٥٠٨" عام chaulهي معركة "شول 
.  lorenze de Almeyda فيها ابن نائب امللك لورنزو دي امليدا 

م، حيــث انهــزم ١٥٠٩واللقــاء اآلخــر كــان يف الثالــث مــن فربايــر 
ــو  ــرة دي ــن جزي ــالقرب م ــة" ب ــو البحري ــة "دي ــردي يف معرك الك

التـي اسـتنجدت  )٣٧(التابعة لسلطنة كجرات اإلسالمية )٣٦(الهندية
. وقيــل أن القائــد حســ� الكــردي مل )٣٨(بــالغوري ســلطان مرصــ

. وقيـل بأنـه )٣٩(كم ديو وتحذيراتـهيسمع لنصائح مالك آياس حا
كان منـدفًعا بحـ�س كبـ�، وال يسـتبعد صـاحب كتـاب "تحفـة 

 املجاهدين" وقوع خيانة.
وبعد ذلك انحرست القوات املرصية يف ح�ية مدخل البحـر 
األحمر، ومنع السفن الربتغالية من دخولها البحر الحمر، وح�ية 

باغتـة القـوات املقدسات اإلسالمية. وتحصـ� جـدة خوفـا مـن م
الربتغالية للمدينة، وتسي� حمالت عسكرية، منها حملـة بقيـادة 

 )٤٢(كمـران )٤١(، الذي اتخذ جزيـرة)٤٠(م١٥١٥سلي�ن الرومي عام 
مركزًا وقاعدة للسفن الحربيـة املرصـية. وفـوق ذلـك االسـتعداد 
فإن السفن املرصية مل تخرج من بـاب املنـدب، واشـتغلت هـذه 

جـدة، وتعقـب السـفن الربتغاليـة التـي  القوة يف تحص� مدينـة
جالت يف البحر األحمـر وذلـك لضـعف التفـاهم بيـنهم وحكـام 
اليمن. ووجهت سالحها عىل اليمني� وتناست أهدافها األساسية، 

ـفها، فـأوقف إمـداد الحملـة . )٤٣(وبذلك غضب الغوري مـن ترص
هذه القوات بقت يف اليمن دون حراك، غ� أن الـذي زاد الطـ� 

عقـد  )٤٤(هــ)٩٢٧حاكم عدن األم� مرجان الظافري (ت.  بله أن
م) مع نائب امللـك الربتغـايل يف ١٥١٧هـ/٩٢٣معاهدة صلح عام (

، Lopo Soares de AlBergariaالهند لوبو سوريز دي الباكاريـا 
حتى يؤمن إمارته من هجوم برتغايل بحري بعـد أن وقـع بيـنهم 

 )٤٥(وب� القوات املرصية يف الّرب.

 مانيون يف مواجهة الربتغالينيالعث -٤
ركزت الدولة العث�نية عملياتها العسكرية الجهادية يف مواجهة 

م وما بعده، ١٥القوى األوروبية يف البحر املتوسط خالل القرن 
وكان مثة قادة حملوا لواء الجهاد مثل خ� الدين بربروسا وأخيه 

رب البالد وغ�ه�. وملا جاء الخطر من الرشق وانقطعت التجارة ع
العربية، وفشلت امل�ليك املرصي� يف معركة ديو البحرية عام 

م)، وانشغالهم عن متابعة جهودهم العسكرية ١٥٠٩هـ/٩١٥(
 العث�نية إىل املناطق العربية. ك� أرشنا، اتجهت الدولة

وقد أرشنا أن العث�ني� قد انترصوا عـىل الشـاه إسـ�عيل يف 
م)، وأرشفـوا عـىل حـدود ١٥١٤ـ/هـ٩٢٠معركة جالد إيران عـام (

، وتشـ� املراسـالت بـ� )٤٦(بالد الشـام الشـ�لية واحتلـوا بغـداد
السلطان الغوري والشـاه إسـ�عيل إىل الرغبـة يف تكـوين حلـف 
بينه� ضد النفوذ العث��، وعندما وصل خطـر العث�نيـ� عـىل 
مشارف حدود امل�ليك يف بالد الشـام، وشـعر السـلطان الغـوري 

ر املحدق، قاد جيشه نحو الشـام لصـد العث�نيـ�، ولكنـه بالخط
ــا يف  ــق ميت ــرق داب ــة م ــقط يف معرك ــب  ٢٣س ـــ/٩٢٢رج  ٢٤ه

. وبذلك احتل السلطان العث�� سـليم األول )٤٧(م١٥١٦أغسطس 
م) بـالد الشـام، ثـم ١٥٢٠هــ/٩٢٧ –م ١٥١٢هــ/٩١٨بن بايزيد (

وأعلن  .)٤٨(م)١٥١٧هـ/٩٢٣تلتها مرص بعد معركة الريدانية عام (
ــة ــة العث�ني ــوعهم للخالف ــاز خض ــع )٤٩(أرشاف الحج ــم اخض . ث

م، وبـذلك أصـبح ١٥٣٤هــ/٩٤١العث�نيون املوصل وبغداد عـام 
 العث�نيون عىل مشارف سواحل الخليج العريب.

العث�نيون عىل خليج السـويس بعـد اسـتيالئهم عـىل  أرشف
م ) وأصبح البحر األحمر مفتوحا لعملياته١٥١٧هـ/٩٢٣مرص يف (

العسكرية بعد أن وصلوا اليمن واحتلوا أجزاء منهـا، ومتركـزوا يف 
. ثم بدأت حملة سلي�ن باشا املعروف بسلي�ن الخـادم )٥٠(عدن

عىل جزيرة ديو ملساندة مملكة كجرات اإلسالمية، وحارص قلعتها 
جـ�دى الثانيـة  ١٢ االثن�ومل يتمكن منها فعاد إىل عدن يف يوم 

ـــ/ ٩٤٥ ــوفمرب  ٥ه ــرتبلنج )٥١(م١٥٣٨ن ــورج س ــق ج  .G، ويعل
Stripling  أن عدم نجاح هذه الحملـة "عىل هذه الحملة بقوله

الضخمة مل يحدث بسبب أن العث�ني� كانوا أد� من الربتغالي� 
يف السفن والسالح بل ألن قيادة الحملة كان سيئة وجبانـة وغـ� 

ي م) قام عيل بن سلي�ن البدو ١٥٤٦هـ/٩٥٣ويف عام ( .)٥٢("كفأة
بثورة عىل الوجود العث�� واستوىل عـىل  )٥٣(الطوالقي أم� خنفر

، وأرسـل خطابًـا إىل حـاكم هرمـز )٥٤(م)١٥٤٧هــ/٩٥٣عدن عام (
، ولكـن مسـاندة )٥٥(الربتغايل يطلـب منـه معاونتـه ضـد األتـراك

الربتغـــالي� للطـــولقي جـــاءت متـــأخرة حيـــث وصـــلت عـــام 
ه وقىض عليـه م)، فوجدت الطوالقي قد انتهى أمر ١٥٥٠هـ/٩٥٧(

من قبل فرهاد باشا حاكم اليمن العث�� الجديـد يف محـرم مـن 
 )٥٦(م).١٥٤٨هـ/٩٥٥عام (

بــدأت العمليــات العســكرية للعث�نيــ� يف منطقــة الخلــيج 
ـة  العربية، حين� استنجد أهل األحساء والقطيف بسـلطان البرص

، وذلـك )٥٧(الشيخ راشد بن مغامس بن صقر آل شـبيب الفضـيل
قوط دولة الجبور بهـا، ففـرض الشـيخ راشـد سـيطرته عىل أثر س

. ثـم ضـم القطيـف إىل )٥٨(م١٥٢٤هـ/ أواخر٩٣١عليها عام أوائل 
م)، بعدها وعىل أثر تحرش وايل بغداد ١٥٣٨هـ/٩٤٥حكمه عام (

بحدود البرصة، سارع الشيخ راشـد وأرسـل بعثـه دبلوماسـية إىل 
م) برئاسـة ١٥٦٦هــ/٩٧٤السلطان العث�� سلي�ن القانو� (ت. 

ابنه مانع ووزيره محمد وقايض عسكره لتهنئة السلطان سـلي�ن 
، وتسليم مفاتيح البرصة وهـدايا قيمـة. انتهـت فتحه بغدادعىل 

هذه البعثة باعرتاف السـلطان العـث�� براشـد بـن مغـامس آل 
، عىل أن يذكر )٥٩(عليان حاكً� عىل البرصة واألحساء مدى الحياة
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ود، وأن يـدفع مبلًغـا مـن املـال للخزينـة اسمه يف الخطبة والنقـ
ـة . وبهـذا أضـحى )٦٠(العث�نية، وأن يعمـل مبـا يـأمره والة البرص

غـ� أن  )٦١(الشيخ راشد أحد والة العث�نيـ� يف منطقـة الخلـيج،
م)، ١٥٣٩أوضاع البرصة اضـطربت بعـد وفـاة راشـد (ت. حـوايل 

حيث اختار أهل البرصة الشيخ عـث�ن بـن محمـد بـن مغـامس 
فضيل بدال من الشيخ مانع بن راشد بـن غـامس الـذي اكتفـى ال

بحكم األحساء والقطيف موقتًا. ولكنه عاد إىل البرصة بعد وفـاة 
م، وعاد الرصاع بـ� ١٥٤٣ابن عمه عث�ن أم� البرصة حوايل عام 

بخـروج مـانع إىل األحسـاء  ينتهـيآل بيت مغـامس مـن جديـد 
ــن  ــى ب ــه يحي ــن عم ـة ألب ــرك البرصـ ــف وت ــن والقطي ــد ب محم

 .)٦٢(مغامس
وتآمر الشيخ يحيى عىل الشيخ مـانع  بالتعـاون مـع حـالكم 
البحـرين، أنتهــى األمــر أن رمــى الشـيخ مــانع نفســه يف احضــان 

م إىل ١٥٤٤هــ/نوفمرب ٩٥١الربتغالي� برسـالة مؤرخـة يف شـعبان 
م) طلـب فيهـا ١٥٤٧ –م ١٥٤٤لويس فلكاو بربرا قبطان هرمـز (

ــه عــىل اســتعدا ــل صــداقتهم، وأن ــف لهــم مقاب د تســليم القطي
، ويبدو أن رشوط الربتغالي� عـىل )٦٣(مساندته يف اسرتجاع البرصة

الشيخ مانع كانـت قاسـية، مل يـرد أن يغـامر يف املجهـول، وعـىل 
العمــــــوم اســــــتعاد الربتغــــــاليون القطيــــــف يف رجــــــب 

م، دون أن يقاوم الشيخ مـانع بـل انسـحب ١٥٤٥هـ/سبتمرب٩٥٢
حســاء. واســتبد الشــيخ يحيــى يف مــن القطيــف، ثــم مــات يف األ 

ــب وايل بغــداد ـة، ورفــض االنصــياع ملطال ــرر )٦٤(البرصـ ــذا ق ، وله
الســلطان ســلي�ن القــانو� أن يثبــت وجــود ســلطته يف منطقــة 
الخليج، وذلك ملواجهة الربتغالي� مبـارشة. لهـذا بـدا العث�نيـون 
 باالستيالء عىل البرصة، فقد سار إليها وايل بغداد أياس باشـا عـىل

ديسمرب  ٢٦هـ/٩٥٣شوال  ٢١رأس حملة كب�ة، فاستوىل عليها يف 
. وطرد الشيخ يحيى منها، ثم سـيطروا عـىل القطيـف. )٦٥(م١٥٤٦

وبذلك أصبحت البرصة وما حولها من األرايض بكلربكلـك، وعـ� 
ـة  بالل محمد محافظا عليهـا. فسـارع الشـيخ يحيـى شـيخ البرص

، فأنجدوه بألف ومائتي )٦٦(املطرود بطلب النجدة من الربتغالي�
 Antao Deم تحت قيادة انطاو دي نورونهـا (١٥٤٧جندي عام 
Noronha ،ولكن عادت الحملة دون تحقيق مكاسب سياسية ،(

وأعلن أهل القطيف تبعيتهم للدولة العث�نية وذلـك لح�يـتهم 
 .)٦٧(من الربتغالي�

 ونخلص إىل ما أرشنا إليه؛ من أن األسطول العث�� مل يواجـه
الربتغــالي� يف مــوانئ الخلــيج العــريب وال ميــاه عــ�ن قبــل عــام 

م، باستثناء حملة سلي�ن الخادم التـي وصـلت إىل جزيـرة ١٥٥٠
 إىلديو واشتبكت مع الربتغالي�، ثم انسحب مـن املعركـة وعـاد 

م، وبعد هذا التاريخ ١٥٣٨هـ/أغسطس ٩٤٥اليمن يف ربيع األول 
بالربتغـالي� يف الخلـيج  �نيـ�م بدأ االحتكـاك العث١٥٥٢أي عام 
 العريب.

 
 
 
 

 م١٥٥٢احلملة العثمانية عىل مسقط عام -٥
إن الحملة العث�نية التي خرجت من السويس بقيادة بـ�ي 

عـىل  االسـتيالء األسـايس) كان هدفها Pirri Ali Reisعيل ريس (
ـة ومـوانئ الخلـيج العـريب )٦٨(هرمز ثم البحـرين ، وح�يـة البرص

. إن هذه الحملة التي خرجـت مـن )٦٩(لة العث��الخاضعة للدو 
م كانـت مكونـة ١٥٥٢هــ/إبريل ٩٥٩السويس يف جـ�دى األوىل 

أكـرث مـن  من نوع الغراب والشانية، وتحمل )٧٠(من ثالث� سفينة
، كانوا تحت أمـرة بـ�ي محيـي الـدين )٧١(ستة عرش ألف جندي

 )٧٢(.يف مرص أدم�االت العث�ني�عىل ريس أشهر 
يف جـ�دى  سـطول الحـريب العـث�� مـن السـويسفخرج األ 

م، فوصــل عــدن، ومنهــا انطلــق نحــو ١٥٥٢هـــ/إبريل ٩٥٩األوىل 
الش�ل محاذيا السواحل اليمنية، حتـى مـر عـىل سـواحل ظفـار 
دون أن يتوقف، حتى وصلت سفنه أمام مسـقط، فحارصهـا. وال 
نستبعد من مشاركة الع�ني� يف تسهيل رجـال الحملـة بـالنزول 

مرفأ سداب الواقعة جنويب مسقط، وتحدث محمـد بـن بـ�ي  يف
مع شيوخها وأعيانها طالبًا منهم مساندة الحملـة بعـد أن عرّفـوا 
بهويتهم وغايتهم. بعد تداول املوضوع سهلوا لهم الطريق الـربي 
مع توف� األدالء، وشاركهم املجاهدون من أهـل سـداب والقـرى 

ــف و  ــم املوق ــدوم املحيطــة مبســقط، ورشحــوا له ــن ق ــة م الغاي
 ىل مسقط للتخلص من الربتغالي�. العث�ني� إ

 )Lopez Lobato( وقبل وصول حملة ب�ي ذكر لوبيز لوباتو
املعتمد الربتغايل يف هرمز يف رسالة إىل حـاكم الهنـد واملؤرخـة يف 

م، أنه يف نفس العام وصلت أربع سفن عث�نيـة ١٥٤٦أكتوبر  ٣١
مبـارشة إىل مدينـة قلهـات الع�نيـة  املياه الع�نية، وأنها ذهبت

وهاجمتها بعد أن طلب قائد السفن األربع من حاكمها بتسـليم 
املدينة، ولكنه رفض. ثم انسحب عنها واتجهت هذه السـفن إىل 

ـفوا ــم انرصـ ــا ث ــار فيه ــة أن )٧٣(مســقط وأرضمــوا الن . ويف الحقيق
الوثائق العث�نية مل ترش إىل هذه الحملـة ومل يكـن يف اسـتطاعة 
السفن العث�نية الخروج من البرصة إىل املـوانئ الع�نيـة، ومـن 
املحتمل أنها خرجت من عدن وكان عليها مغامرون يستكشـفون 

 السواحل الع�نية ملعرفة قوة العدو.
ومن خـالل اسـتقراء رسـالة دون مـانو ثيـل دي لـي� حـاكم 

يونيـو  ٢٣هرمز إىل جوا ودي كاسـرتو حـاكم الهنـد واملؤرخـة يف 
م، نستشف مجموعة من الحوادث واالستعدادات ملواجهـة ١٥٤٧

الســفن العث�نيــة، فيــذكر أنــه أمــر بإعــداد تســع ســفن حربيــة 
موجودة يف الخدمة للتهئي للحركة نحـو مسـقط يف نهايـة شـهر 

هنــاك يف انتظــار وصــول الســفن الرتكيــة  م، لرتســو١٥٤٧يونيــو 
ات مـن املتوقعة قدومها من اليمن، وذلك بناء عىل ورود معلومـ

عدن تفيد أن العث�ني� يستعدون للقدوم إىل املنطقة بعد مـدة 
ال تزيد عن شهرين ونصـف. وتعتـرب الرسـالة أن بقـاء السـفن يف 
مسقط، كان لخدمة مصـالح امللـك الربتغـايل، وتضـيف أنـه قـرر 
إرسال سفينت� حربيت� إىل رأس الحـد يف عـ�ن لرصـد تحركـات 

 )٧٤(.األسطول العث��
نت الصعوبات، فإن محمد بك ابن ب�ي عيل ريـس ومه� كا

وصل شواطئ مسقط، ومعه خمس سفن كبـ�ة، قبـل أن يلحقـه 
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والده بستة أيام، ويبـدو أن سـبب تـأخر بـ�ي عـن ولـده هـذه 
املدة، يعـود إىل أنـه قـد ألتقـى عنـد رأس الحـد بقـوة برتغاليـة 

) الـذي كلفـه حـاكم Simao da Costaبقيادة سا�و دا كوسـتا (
) بـأن يخـرج Alvaro de Noronha(  ز الفارو دي نورونهـاهرم

بأســطوله للبحــث عــن األســطول العــث�� وصــده عــن املــوانئ 
الهرمزية، وقد وردت إليه أخبار من اليمن تفيـد بـأن العث�نيـ� 
قد جهزوا حملة عسكرية لتتوجه إىل البرصة. وتصادف ب�ي مـع 

رب هذا االنتصار أول . ويعت)٧٥(القوة الربتغالية ومتكن من تحطيمها
ــذلك ارتفعــت  ــة، وب ــ�ي عــىل الســواحل الع�ني نرصــ حققــه ب

. )٧٦(معنويات جنده، وأصبح الطريـق مفتوًحـا أمامـه إىل مسـقط
غ� أن أسطوله تعرض لعاصفة كب�ه فُقدت بعض سفنه، والنجـأ 
بإحــدى خلجــان الســواحل الع�نيــة لعــدة أيــام ثــم أبحــر نحــو 

رصة مسـقط بحـرًا، وسـاعده مسقط. وعند وصوله شدد من محا
الع�نيون بتضـييق الخنـاق بـرّا. وكـان عـدد الحاميـة الربتغاليـة 

جنديًا برتغاليا تحت أمرة جـواو دي لزبـوا  ٦٠مبسقط ال تتجاوز 
)Joâo de Lisboa وكان هذا القائد قد أرسله حاكم عام الهنـد .(

) إىل مسـقط Affonso De Noronha( الفونسـو ذي نورونهـا 
د حصـنها وتقويـة مـداخلها وح�يتهـا مـن تحركـات ألجل تشـيي

 العربية الرشقية. العث�ني� يف املياه
وبعد مثانية عرش يوًما من الحصار استسلمت حامية مسقط 

، وفق رشوط تعهد بها ب�ي يف أول األمر، وأهمها أن )٧٧(الربتغالية
يخرج القائد جواو من قلعة مسقط وبرفقته بقية جنوده األحياء 

مز بكافة أسلحتهم، ولكن ب�ي مل يشأ أن يلزم نفسه بهـذا إىل هر 
الرشط، وفور نزولهم القلعـة جـردهم مـن أسـلحتهم، وأخـذهم 

ولعــل استســالم مســقط يعــود إىل ضــعف  )٧٨(رهــائن يف ســفنه.
ــة واملعيشــية عــىل  ــاذ املعــدات الحربي ــة، ونف ــة الربتغالي الحامي

ادة الحملـة املحارصين، والتعاون العـ�� يف بدايـة األمـر مـع قـ
العث�نية. ويعود الفضل إىل ابن ب�ي عيل املـدعو محمـد الـذي 
وصل مسقط بستة أيام قبل أن تكتمل الحملة، فقام برتتيب هذا 
التعاون مع أهايل مدينة سداب ومسقط، والـذين أقنعـوا حـاكم 

 )٧٩(مسقط وهو ممثل أم� هرمز.
لقد قيل أن بـ�ي عـيل ريـس احتـل مسـقط "دون صـعوبة 

، والحقيقة خالف ذلك. فقد حارص مسقط ملـدة مثانيـة )٨٠(تذكر"
عرش يوًما حتى استسلمت الحاميـة وفـق رشوط قائـدها، ولعـّل 
ب�ي كان يُرك أن الحصار قد يطول شهوًرا، لذا عىل ما يبدو قبـل 
رشوط قائد الحامية تفاديًـا إلطالـة الحصـار والتسـبب يف هـالك 

قويـة ال �كـن أن العرشات من جنوده. وكان ملسقط تحصـينات 
سـقط تسقط بهذه السهولة، ولذلك نستبعد الرأي القائـل بـأن م

 سقطت يف يد ب�ي ريس بسهولة.
لـيس لـدينا تاريًخـا محـدًدا لوصـول العث�نيـ� إىل مسـقط، 
ولكن مثة بعض املراجـع تـذكر أن احـتالل مسـقط كـان يف شـهر 

 ٣٠م، وأن وصول ب�ي إىل هرمز كان يـوم األثنـ�١٥٥٢أغسطس 
م وكــان تــاريخ الخــروج مــن ١٥٥٢ســبتمرب  ١٩هـــ/ ٩٥٩رمضــان 

سـبتمرب  ١٨هــ/ ٩٥٩رمضـان  ٢٩مسقط يحتمـل يف يـوم األحـد 
ووصوله هرمز بعد يوم واحد مـن مغادرتـه مسـقط أي  يف يـوم 

سبتمرب، وعىل ذلـك تكـون فـرتة السـيطرة  ١٩رمضان/  ٣٠األثن�

العث�نية عىل مسقط قد دامت شـهري أغسـطس وسـبتمرب مـن 
م. ومن املحتمل أن يكون بـ�ي عـيل قـد مكـث مـدة ١٥٥٢عام 

نـه بعد استسالم حاميتها، ونستبعد ما ذكرته بعض املصادر مـن أ 
 غادر املدينة بعد ليلة واحدة.

غادر ب�ي عيل ريس مسـقط، وبرفقتـه أرساه وغنامئـه، دون 
أن يرتك أحدا لقيادة القلعة ال من أتباعه وال من األهايل وزعـ�ء 

. وسحب كل وسائل الدفاع التي من املمكن أن يسـتفيد )٨١(ع�ن
منها أهل مسقط؛ ألجل الـدفاع عـن أنفسـهم. إن الغنـائم التـي 
حصل عليها ب�ي من الربتغالي� أو أثرياء مسقط كث�ة. لقد ترك 
ب�ي عيل كث� من االستفسارات التي مل نجد لها إجابـات مقنعـه 

الك من قال: أنـه سـمع عن خروجه هكذا بدون علم األهايل. فهن
أن الربتغالي� يعدون يف الهند حملة كب�ة السرتجاع مسقط بعـد 
وصــول األخبــار إلــيهم بســقوطها، وهنالــك مــن رأى أن احــتالل 
مسقط مل يكن الهدف األسايس الذي جاء من أجله ب�ي عىل، إ�ا 
هــي املصــادفة والقــدر الــذي ســاقه إىل مســقط واالنتصــار عــىل 

يل هناك. و�كن أن نضيف رأيًا آخرًا لخروج ب�ي األسطول الربتغا
عيل من مسـقط بصـورة مفاجـأة، وهـو عـدم تعـاون الع�نيـ� 
بصورة جدية مع ب�ي عيل. بعد تحقيق انتصاره واسـتيالئه عـىل 
مسقط، مل يعر لهم باال، ولهذا اعتربوه مثله مثل غ�ه من القـادة 

لـوه ين، لهـذا أهمالطـامع� اآلخـر وبـ�الربتغالي� ال فرق بينـه 
 وانرصفوا عنه غ� مبال� به.

ــد  ــاكم الهن ــإن ح ــل االحــت�الت وارده ف ــة أن ك ويف الحقيق
أعّد حملة بلغ عـدد سـفنها مثـان� سـفينة،  الفونسو ذي نورونها

وكان ينوي أن يقودها بنفسـه وعنـدما وصـل إىل جـوا علـم بـأن 
وصل  ب�ي عيل غادر مسقط وهرمز يف نهاية شهر أكتوبر، بل أنه

 )٨٢(م.١٥٥٢البرصة يف شهر فرباير 

الربتغالية بني عامي  –المواجهة العثمانية  -٦

 م١٨٨١و ١٥٥٣
لقد مكث ب�ي عيل ريس يف البرصة حتى نهاية العام، وعلم 

ـة أرسـل Qubad Pashaمن هناك أن قباد باشـا ( ) بيلـريب البرص
تقريرا عن ب�ي عىل رشح فيها كميـة الغنـائم التـي كانـت لـدى 

ي، وكيف حصل عليها من التجار املسلم� سواء يف مسـقط أو ب� 
هرمز أو قشم، وعـدد السـفن التـي كانـت معـه والسـفن التـي 
تحطمــت، واألرسى الــذين ينــوي بــ�ي أن يطلــب فديــة مقابــل 
إطالق رساحهم. فعرف ب�ي أن هذا التقرير كان يف غ� صـالحه؛ 

ألمــوال  ألن التقريــر فيــه تحامــل كبــ� عــىل بــ�ي الــذي تعــرض
املســلم� يف مســقط وهرمــز وقشــم، وأنــه قــد أســاء إىل ســمعة 
الدولة العث�نية بسلب أموال التجـار املسـلم�. لهـذا قـرر تـرك 
البرصة والعودة إىل السويس، فأخذ من سفنه ثالث سـفن حمـل 
عليهــا الغنــائم واألرسى، فغرقــت إحــدى ســفنه قبالــة الســواحل 

ــفينت� يف أ ــ بس ــل مرص ــة، ووص ــوبر البحريني ــد ١٥٥٣كت م. وعن
وصوله، وجد األوامر السلطانية تنتظـره، فقـبض عليـه وأخـذ إىل 

ــث  ــدمأُ إســطنبول، حي ــة اإلهــ�ل ع ــر  )٨٣(بتهم ــة األوام ومخالف
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والتعلي�ت التـي كلـف بهـا، مـ� أدى إىل فشـل الحملـة وتـد� 
 )٨٤(سمعة البحرية العث�نية.

ولهــذا قــرر الســلطان ســلي�ن أن يكلــف أحــد قادتــه لنقــل 
لسفن الباقية يف البرصة إىل السـويس، وقـد عـ� يف بـادئ األمـر ا

مراد بك ريس وايل سنجق القطيف قائـًدا لألسـطول العـث�� يف 
البرصة، وصدرت األوامر السلطانية إليه بأن يقود هـذا األسـطول 

ـة ١٥٥٣إىل مرصــ. ويف أغســطس  ــن البرصـ ــك م ــراد ب ــرج م م خ
� كان يعرب مضيق ومبعيته ستة عرش سفينة نحو السويس، وحين

 Diegoهرمز باغتته السفن الربتغالية بقيادة دييجو دي نورنها (
De Noronha �الذي علم بهذا التحرك، فاسـتعد العرتاضـه بـ ،(

جزيرة هنجام يف مدخل املضيق ورأس مسندم. وخرس مـراد بـك 
بعض سفنه وقتل من معاونيه سلي�ن ريس ورجب ريس وعـدد 

ارته ليال إىل البرصة، ويف النهاية قـرر كث� من جنده، ثم هرب بح
 )٨٥(البرصة. إىلالعودة 

بعد فشل مراد بك ع� السلطان العـث�� سـلي�ن القـانو� 
) ويسمى عيل بن حس� ك� Seydi Ali Reisسيدي عيل ريس (

. )٨٦(يعرف بسيدي عيل شلبي، وهو من قـادة البحريـة العث�نيـة
، ثـم نقلـه )٨٧(كان يشغل منصب قائد أسطول منطقـة إسـطنبول

السلطان وعينه أم�ًا عىل األسطول العث�� يف مرص. فصدرت لـه 
ـة إىل  األوامر السلطانية بأن يُرجـع األسـطول العـث�� مـن البرص
ـة عـن طريـق  السويس، ونصت التعلـي�ت أن يـذهب إىل البرص

ي تركـه بـ�ي عـيل ريـس الرب، وأن يقود األسـطول العـث�� الـذ
ـة  والعودة به إىل مرص. فاستجاب لهذا التكليف ووصل إىل البرص

ـة ١٥٥٤هـ/فرباير ٩٦١يف شهر ربيع األول  م، فاسـتقبله وايل البرص
الذي كان يعا� من ثورات القبائل العربيـة (آل  )٨٨(مصطفى باشا

مشعشع وآل عليان)، فحاول سيدي عـيل مسـاعدته يف اسـتتباب 
 ك� اهتم بصيانة األسطول.  اع القبائل،األمن وإخض

ـة إىل مرصـ  أبحرم ١٥٥٤يف شهر يوليو سيدي عيل مـن البرص
عرب الخليج العـريب ومعـه خمسـة عرشـ سـفينة. كـان قـد عمـل 
سيدي عيل عـىل تجنـب االصـطدام بالسـفن الربتغاليـة، وتجـاوز 
مضيق هرمز بسالم، وكان س�ه مبحـاذات الشـواطئ الع�نيـة يف 

مة، وعند وصوله سواحل خور فكان ألتقى باألسطول طواب� منظ
ـــا ( ـــدو دي نورونه ـــادة فرنان  Fernando deالربتغـــايل بقي

Noronha العائد مـن ظفـار حيـث ذهـب إىل هنـاك إلخضـاع (
 ١٠/ ٩٦١رمضان  ٩األهايل الثائرين عىل الربتغالي�، وكان ذلك يف 

ت سفينة، وأجرب  ٢٥م. كان عدد السفن الربتغالية ١٥٥٤أغسطس 
، ومنهـا فـرت )٩٠(لـي� )٨٩(السفن الربتغالية عىل الرتاجع إىل خليج

إىل مسقط من أجمل ح�يتها وتحذير أهلها من احت�لية هجوم 
أن  )٩١(العث�ني� عليها، ويذكر سيدي عيل يف كتابه "مرآة الزمان"

"هذا اللقاء كان لقاء ناجًحا. وتزود األسطول العـث�� باملـاء مـن 
 ابع س�ه.خور فكان، ثم ت

وكان األسطول الربتغايل قد سبقه إىل مسقط لتقوية حاميتها، 
ومن ثم وزع القائد الربتغايل فرناندو دي نورونهـا سـفنه ملراقبـة 
قافلــة األســطول العــث��، وكــان االصــطدام البــد منــه، فحــدثت 

 )٩٢(الخص�ن قبالة شاطئ العذيبـة التقىاملواجهة الثانية، عندما 
، وكانت الهز�ة للعث�نيـ�، حيـث )٩٣(غسطسأ  ١٥يف صباح يوم 

ــبب  ــايل بس ــطول الربتغ ــطولهم باألس ــأ اس ــالقتفاج ــدافع  إط امل
ــواحل  ــو س ــطولهم نح ــة أس ــاح املعاكس ــت الري ــة. ودفع الكثيف
بلوشيستان فحاول اإلفالت من املعركة، وتحطمـت مـن أسـطوله 
ست سفن. وقد وصف سيدي عيل هذه الحادثـة يف كتابـه أيًضـا 

ــاء أنهــا مــن "أســ وى املعــارك". وبعــد أن تــزود بــاملؤن مــن مين
، عاد بعد أن تجمعت سفنه الباقية. وعندما كان قبالـة )٩٤(شهبار

، تعرضــت ســفنه لعواصــف شــديدة جذبتــه نحــو )٩٥(رأس الحــد
ساحل الهند، وتجمعت سفنه يف سـورات إحـدى املـوانئ املهمـة 

اك، ململكة كجرات اإلسالمية، وبعد ذلك اشتبك مع الربتغالي� هن
وفقد معظم سفنه، ثم لجأ إىل ملك كجـرات ومعـه مـن بحارتـه 

) بحاًرا عادوا إىل إسطنبول برًا، وذلك بعد ثالث سـنوات مـن ٥٠(
، وبعـدها )٩٦(م١٥٥٧فوصلوا إسطنبول عام  البرصة،خروجهم من 

اختفت املواجهات العث�ني� للربتغالي� يف املحيط الهندي حتـى 
 م.١٥٨١عام 

نية الثانية عىل مسقط عام احلملة العثما -٧

 م١٥٨١
مل ترش املصادر إىل أن العث�ني� عادوا إىل السواحل الع�نية 

م، ويبـدو أن سـبب ذلـك يعـود إىل عجـزهم مـن ١٥٥٤بعد عام 
فــرض قــوتهم عــىل الســواحل الع�نيــة، وأكتفــوا بح�يــة البحــر 
األحمر من دخول الربتغالي� فيـه والـذين كـانوا يهـددون جـدة، 

األمـاكن املقدسـة. غـ� أنـه وردت إشـارة يف كتـاب "كوتـو  ورمّبا
Couto   ــون " دا آســيا "  تفيــد أن الربتغــالي� Da Asiaاملعن

ــة ١٥٦٥اعرتضــوا يف عــام  ــا يف الســواحل اليمني م أســطوالً عث�نيً
ــن  ــرث م ــه أك ــاليت�  ٤٠٠وعلي ــنت� الت ــا، ويف الس و  ١٥٦٦محارب

ن العث�نية املتجهـة م اعرتض األسطول الربتغايل بعض السف١٥٦٧
، ويبدو أنها كانت قادمة من املوانئ الهندية، )٩٧(إىل البحر األحمر

 .ونستبعد أن هذه السفن قدمت من الخليج العريب
ــاة الســلطان ســلي�ن  ــة بوف ــة العث�ني ــأثرت البحري ــد ت وق

م) ١٥٧٤ –م ١٥٦٦م، وأن خليفته سليم الثا� (١٥٦٦القانو� عام 
سياسة والده التوسعية وال املحافظة عـىل  مل يكن مؤهًال ملواصلة

ــداث  ــغط األح ــة، وض ــاع الداخلي ــد األوض ــام تعق ــباته أم مكتس
. ك� أن الدولـة العث�نيـة دخلـت )٩٨(الخارجية وذلك لصغر سنه

يف حروب كث�ة مع الدولـة الصـفوية، عنـدما اعـتىل قيـادة بـالد 
ا م). أضف إىل ذلك أنه١٦٢٩ –م ١٥٧٨فارس الشاه عباس الكب� (

ركـزت حروبهـا يف أوروبـا والبحــر األبـيض املتوسـط، ولهـذا فــإن 
اهت�م العث�ني� باملرشق العريب قـد ضـعف يف مقابـل اهـت�م 
ــا. كــ� أن التجــارة بــ� الهنــد والبحــر  الســالط� بشــؤون أوروب
األحمر، وب� الهند والخليج العريب ازدهرت خالل النصـف الثـا� 

ويـذكر الرحالـة اإلنجليـزي ج.  من القرن السادس عرش امليالدي،
الدريد الذي زار البرصة يف الربع األخ� من القرن السـادس عرشـ 
أن "سفنا مختلفة تصل شهريا إىل ميناء البرصة قادمة مـن هرمـز 

. ويف الحقيقـة، )٩٩(وهي محملة بجميع أنـواع البضـائع الهنديـة"
ة يعود ذلك االزدهار إىل التفاهم الذي تم ب� بيلـ�ي بـك البرصـ 

وحالكم هرمـز الـذين رأوا أن الكسـاد االقتصـادي وسـلبية قـادة 
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الربتغالي� مل تفيـد التجـارة يف يشء، فكـرث التهريـب بـ� السـفن 
واملوانئ املحظـورة، حيـث كـان التجـار يوهمـون الربتغـالي� أن 
وجهاتهم تختلف ع� طلبوا الترصيح لـه، فمـثالً تسـمح للسـفن 

س والبحــرين ومــوانئ الحبشــة التجاريــة أن تتجــه إىل بــالد فــار 
وغ�ها و�نع من اتجاهها إىل البرصة واملوانئ العث�نية يف البحر 

 األحمر.
ومن الحمالت العث�نية التي أشار إليها بافقيه أنه يف رجـب 

ـــ/سبتمرب ٩٨٤ ــيمن ١٥٧٦ه ــن ال ــرج م ــا خ ــطوالً عث�نيً م أن أس
ول وهاجم السواحل الع�نية ومتكن من حصوله عىل غنائم، فيقـ

هـ "أنه يف يوم األثن� األول مـن شـهر رجـب ٩٨٤يف أحداث عام 
ــبتمرب  ٢٤[ ــان ١٥٧٦س ــان تركي ــحر غراب ــدر الش ــل إىل بن م] وص

مـن الجنـود ومـثلهم مـن  ٢٠٠قبطانه� اسمه سنان فـي� نحـو 
البحارة والهنود قاصدين رأس الحد لإلفرنج وأخـذوا سـفينة مـن 

ز، وأخـذوا سـفينة نوع برشة مشحونة باألموال كانت تقصد هرم
أخرى من نوع غليون  من البنـدر، وسـاعدهم الهنـود ، ورجعـوا 
غا�� سامل�. وكان وصولهم إىل الشحر يوم ثالثـة وعرشـين مـن 

م] وسـاروا إىل املكـال، واقتسـموا ١٥٧٦نـوفمرب  ١٦شهر شـعبان [
 )١٠٠(."الغنائم ومكثوا أياًما ثم ساروا إىل عدن

هـذه الغـزوة إىل  وقد ارجـع الباحـث حسـن صـالح شـهاب
حملة عيل بك شلبي الذي خرج من اليمن إىل مسـقط وأحتلهـا، 
والحقيقة إن هذه املحاولة كانـت عبـارة عـن جهـود ذاتيـة مـن 
املجاهدين قصد بها أرباك الربتغالي�. ومثل هذه الغزوات كثـ�ة 

، )١٠١(سواء من العث�ني� أو غ�هم من القـوى الوطنيـة العربيـة
ائل الربتغالية تفيد أن الربتغالي� اسـتولوا حيث ذكرت بعض الرس

عىل عدد من مراكب القاهرة، وكانت هذه السفن تقوم بتهريب 
، ولكن هذا االدعاء غـ� صـائب، )١٠٢(السلع من السواحل الهندية

فــإن هــذه املراكــب مســلحة بالرجــال والعتــاد لح�يــة ســفنهم 
 وملواجهة الربتغالي�.

ال الكاردينال ه�ي، وأوىص م مات ملك الربتغ١٥٨٠يف فرباير 
ــا�  ــب الث ــك فيلي ــه إىل املل ــد موت ــال بع ــرش الربتغ ــؤول ع أن ي

م) ملك إسبانيا، فاعرتضـت عائلتـه عـىل تلـك الوصـية، ١٦٠٠(ت.
وتزعم ذلك دون أنطونيو. لهذا سارع ملك إسبانيا بأرسال جـيٍش 

م، ١٥٨١إبريـل  ١٦كب�ٍ متكـن مـن دخـول العاصـمة لشـبونة يف 
ــذلك ســقطت اإل  ــة وأصــبحت مســتعمرة وب ــة الربتغالي مرباطوري

إسبانية. هذا األمر تناقلته األخبار وأثر عىل مستعمراتها يف خارج 
أوروبا. استغل العث�نيـون هـذا الوضـع، وكلفـوا قائـد األسـطول 
العث�� يف اليمن عيل بك شلبي بتحرير مسقط، وأن يحررها من 

ل الربتغــايل يف الربتغــالي�، معتقــدين أن معنويــات قــادة األســطو 
الهند وهرمز قد انهارت، وضعفت إرادتهم. وكان عيل بك شـلبي 
قــد وجــه مغامراتــه إىل رشق إفريقيــا، وكســب هنالــك مكاســب 
سياسية وعسكرية للدولة العث�نية، ك� أسس قواعـد عديـدة يف 

 املوانئ اليمنية أهمها مدينة "مخا" الواقعة عىل باب املندب. 
ليـة حملـة عـيل بـك شـلبي مـن دون وذكرت املصادر الربتغا

م، ويـذكر مـايلز أن عـيل بـك شـلبي ١٥٨١تفاصيل، وكانت عـام 
هــ/ أواخـر شـهر ٩٨٩يف أوائل شـهر شـعبان  )١٠٣(خرج من عدن

 ٢٣م وأن وصـوله مسـقط كـان يف يـوم الجمعـة ١٥٨١أغسطس 

. وقـد )١٠٤(م ومبعيته أربع سفن١٥٨١سبتمرب  ٢٢هـ/ ٩٨٩شعبان 
لحملة، وكانوا يعرفون تحركات عيل بـك تفاجأ الربتغاليون بهذه ا

شلبي الذي كان موجًها إىل السواحل اإلفريقية الرشقية، ولهـذا مل 
� عـىل يكونوا يتوقعون هجومهم، خاصة أن آخر هجوم للعث�ني

 مسقط كان قبل ثالث� سنة.
، دعوة مـن القبائـل الع�نيـة )١٠٥(تلقى حاكم اليمن العث��
دينة تكاد تخلو من وسائل الـدفاع، املحيطة مبسقط مفيدة أن امل

مغريــة إيــاه بالغنــائم الكثــ�ة. فأعــد وجهــز عســكرية القتحــام 
. وكان قادة الربتغال يف املنطقة يعرفون ذلك الضعف، )١٠٦(مسقط

وإمكانية تعرض مسقط للهجـوم املباغـت مـن قبـل العث�نيـ�، 
لهـذا تقـدم هـؤالء القـادة بخطـة إىل امللـك فيليـب الثـا� ملــك 

يا والربتغال لبناء قلعت� يف مسـقط، غـ� أن موافقـة امللـك إسبان
اإلسبا� جاءت متأخرة كث�ة. ومل تبنى القلعتان إال بسنوات بعـد 

واملــ�ا� يف الجهــة  ١٥٨٧ذلــك، الجــاليل يف الجهــة الرشــقية عــام 
 م.١٥٨٨خل ميناء مسق وذلك يف عام الغربية من مد 

ــك شــلبي يف الوصــول إىل مســقط يف ــوم  نجــح عــيل ب  ٢٣ي
سبتمرب بسالم وبدون حوادث تذكر غ� أن سفينة من  ٢٢شعبان/

سفنه غرقت بسبب عاصفة مفاجئة. وقـد أرىس سـفنه يف خلـيج 
) من رجاله. كانت خطتـه أن تتحـرك ١٥٠سداب، ونزل ومبعيته (

ــاء  ــأن ال يظهــروا يف مين ــة إىل مســقط وأوصــاهم ب ــه البحري قوت
لنـار عـىل املدينـة، وأن بـإطالق ا وأن يبـدؤوامسقط قبل الفجر، 

يتظاهروا بإنزال الجنود يف مكان مـا مـن شـواطئ مسـقط حتـى 
يوهموا الربتغالي� بذلك اإلنزال. أمـا هـو فقـد تسـلل مبـن معـه 
ومن الع�ني� إىل مسقط، وقسـم أتباعـه إىل ثالثـة مجموعـات، 

. )١٠٨(. مسـقط)١٠٧(كل مجموعـة تـرابط أمـام بوابـة مـن بوابـات
سـداب إىل مسـقط وفاجـأ الحاميـة تحرك عـيل بـك شـلبي مـن 

العسكرية يف قلعة مسقط بالهجوم، فاستسلمت املدينة لـه. أمـا 
) فـرًدا ٧٠) فـرد، مـنهم (٥٠٠حاميتها التي مل يـزد عـددها عـن (

مَمْن يستطيعون حمل السالح، فقد هربوا منها، واتخذوا طريـق 
واستعصموا عند حاكمها الشـيخ  )١٠٩(الرب والبحر إىل مدينة بركاء،

. وقد ذكر دميجو دو كوتر أن العث�ني� احرقوا كنيسـة )١١٠(طنق
مبسقط، وتخلصوا مـن الكـالب والقطـط والخنـازير التـي كانـت 

، وقــد ســاعدهم دهــ�ء املدينــة )١١١(مبســقط يف منــازل األثريــاء
 وع�لها عىل ذلك.

ومل �كث عيل بك شلبي يف مسقط طويال فقد حـزم غنامئـه، 
ي�، واسـتوىل عـىل ثـالث سـفن بعد أن نهـب ممتلكـات الربتغـال

ع�نية من مدينة مطرح ليحمل عليها ما غنمه من املال واألشياء 
، ورحل عائدا إىل مخا مـن دون أن ينـوب أحـًدا عنـه )١١٢(الثمينة

أو يرتك عليهـا حاميـة  -ك� فعل ب�ي عيل ريس  –من الع�ني� 
من قبله. خرج عيل بك فجأة من مسقط ك� دخلهـا. و�كـن أن 

ذلك بأنه كان عىل علم بأن الربتغـالي� لـن يرتكـوه يسـتقر  نعلل
مبسقط دون محاولـة اسـرتدادها، أو أنـه وردت إليـه معلومـات 

 Dom Gonzalaتفيد أن حاكم هرمز دون جونزاال دي منزيس 
De menezes  املسئول عن الحاميـة العسـكرية يف مسـقط، قـد

العرتاض  س� عىل عجل حملة بقيادة لويس دي امليدا إىل مسقط
سفن عيل بك شلبي وتدم�ها، ويف طريـق الحملـة الربتغاليـة إىل 
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مسقط، ُعلم بـأن عـيل بـك قـد تـرك مسـقط، وأنهـا خاليـة مـن 
، ومل يشأ لويس أن يتعقب عيل بـك جنوبـا، فقـرر )١١٣(العث�ني�

أن يتجه نحو سـاحل بلوشسـتان ظًنـا منـه أن عـيل بـك سـيتجه 
ظنـه، فـأكتفى بسـلب نحوها، ولهذا عنـد وصـوله علـم بخـالف 

 )١١٤(.ونهب السكان
وهكذا، تعترب حملة ب� عيل بك عىل مسقط مـن املحـاوالت 
األخ�ة عىل مسقط خالل القـرن السـادس عرشـ املـيالدي. وظـل 
عيل بك شلبي يقوم مبغامرات عديدة يف رشق إفريقيا حتى قبض 
عليه بعـد تسـع سـنوات مـن اسـتيالئه عـىل مسـقط، وأخـذ إىل 

عىل التنرص للبقـاء عـىل قيـد الحيـاة حتـى مـات لشبونه، واجرب 
 هناك.

 

ةُ   َخاِمتَ

السـواحل الع�نيـة  إن املواجهات العث�نيـة الربتغاليـة عـىل
التي أبرزتها هذه الدراسة توصلت إىل نتائج مرضية وفق الوثائق 
املتاحة، وذلك بأن هذه الوثائق إما أن تكون باللغة العث�نيـة أو 

ه الوثائق تحتاج إىل مصادر محايدة محلية باللغة الربتغالية، وهذ
بع�ن أو اليمن أو غ�هـا مـن املصـادر مثـل مصـادر فارسـية أو 
هندية، ولكن لألسف فإن كل هـذه املصـادر شـحيحة، وال تتـيح 

 للباحث أن ينقد مصداقية هذا املصدر أو ذك. 
 

 نتاجئ الدراسة
كشفت هذه الدراسة أن أهداف املواجهة ب� العث�ني�  •

لربتغالي� كان اقتصاديا يف املقام األول وليس مطلبًا سياسيًا وا
 أو دينيًا حسب ما وضحته الدراسة من سلوك قادة الحمالت.

 ١٥٥٢أوضحت هذه الدراسة أن احتالل مسقط عام  •
م من قبل العث�ني� مل يكن له أهداف سياسية ١٥٨١و

محدودة، بل مغامرات من دون توجيه مع�، ولهذا السبب 
الكث�ون من الباحث� يلمزونها بالطمع والجشع وعدم  جعل

املسئولية وهذا ما أكدته الوثائق الدولة العث�نية التي 
 عمدت إىل معاقبة قادتها الذين تجاوزوا حدود املسئولية.

توصلت هذه الدراسة إىل أن قادة العث�ني� مل يهتموا  •
مل بسكان مسقط، بل أن معاملتهم مل تكن حميدة، وألنهم 

يشاركونهم يف الغنائم وال يسندوا عليهم مهمة إدارية يف 
 مسقط أثناء وجودهم وبعد مغادرتهم.

بينت هذه الدراسة أن العث�ني� كانوا يعانون من ضعف يف  •
قوتهم البحرية، ومل ينشؤوا قواعد عسكرية يف مسقط األمر 

 الذي من املؤكد أن يقوي من قوتهم ومكانهم السياسية.

الدراسة أن الربتغالي� كانوا نشط� وأن كث� من بينت هذه   •
القوى املحلية متعاونة معها وذلك ألجل تصدير انتاجهم 
الزراعي واستزاد السلع الغذائية والنسيجية، م� سهل 
انسياب التجارة ب� الهند ومسقط، وإن كانت عىل نطاق 

 محدود.

كشفت هذه الدراسة أن العث�ني� مل يكن لهم دراية  •
جواء املناخية ومواعيد الرياح والطرق البحرية التي باأل 

 تحميهم من مخاطر العواصف.

عىل الرغم من أن الحمالت الربتغالية مل تحقق نتائج  •
ملموسة، غ� أن هذه الدراسة أكدت أن حمالت العث�ني� 
اضعفت النفوذ الربتغايل وشغلته يف جبهات مختلفة يف 

ورشق أفريقيا وأصاب الخليج واليمن والسواحل الهندية 
السفن الربتغايل االرتباك بأن يقاتل يف جبهات متعددة، وإذا 
كان هذه األسطول مهيمن يف النصف األول من القرن 
السادس عرش، فإن النصف الثا� من القرن كان الربتغاليون 

 يف محل دفاع عن ذاته.
 

 المالحق
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 :الَهواِمُش 
 
. مكتبة تحفة األعيان بس�ة أهل ع�نالساملي، عبد الله بن حميد.  )١(

 .٣٨٦، ص: ١م، ج٢٠٠٠اإلمام نور الدين الساملي، السيب" 
. النادي الثقايف، دراسات يف التاريخ الع��بن محمد. الهاشمي، سعيد  )٢(

 وما بعدها. ٢١٠م، ص٢٠١١: مسقط
نسب اليعاربة خطاًء إىل النباهنة، وإىل يعرب بن عمر بن محمد بن  )٣(

عمر بن نبهان بالذات، والحقيقة أن هذا الرأي للشيخ سامل بن حمود 
"نسب آل يعرب يف السيايب يف كتابه إسعاف األعيان، وقد عنونه بقوله 

نرص بن زهران" وهذا العنوان هو نفسه مع الشيخ نور الدين الساملي 
وقد سبقه� الشاعر ابن شوال يف  ٣، ص:٢، جتحفة األعيانيف كتابه 

ديوانه "الكيذاوي" وذكر أن نسب اليعاربة يف نرص بن زهران. وأن 
وث نسب النباهنة يف العتك، والعتك ونرص يلتق� يف األزد بن الغ

حيث أن العتيك يف مازن بن األزد، ونرص بن زهران يف نرص بن األزد 
فكيف يقال أن اليعاربة ينتمون إىل ملوك اليعاربة، وحيث أن نرص بن 

 زهران هو أخ لعربة بن زهران الذي ينتمي إليه العربيون.
. إسعاف األعيان يف أنساب أهل ع�نالسيايب، سامل بن حمود.  )٤(

 .١١٩م، ص: ١٩٦٥إلسالمي، دمشق: املكتب ا مشورات
نسب ابن هاشم راشد بن خلف بن محمد يف قصيدته الالمية ورشحها  )٥(

م) اليعاربة، حيث قال: "أعني بالسلطان من آل ١٥٢٧هـ/٩٣٤عام (
يعرب: هو محمد بن بلعرب بن سلطان بن أيب حم� بن مزاحم بن 

لك، يعرب بن محمد بن يعرب بن مالك بن محمد بن يعرب بن ما
 ، مسقط:١، ط٢. جإتحاف األعيانانظر: البطايش، سيف بن حمود. 

 . ١٥٨م، ص: ١٩٩٤
األوضاع السياسية يف الخليج العريب إبان الغزو قاسم، ج�ل زكريا.  )٦(

، أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية، رأس الخيمة: ١. جالربتغايل
 .٢٧م، ص: ١٩٨٧

 ، املجمع الثقايف أبو١. طاريخالعرب والربتغال يف التحنظل، فالح.  )٧(
 .٩١م، ص: ١٩٩٧ظبي: 

، دار ١. طدراسات يف تاريخ الخليج الحديثعوض، عبد العزيز.  )٨(
 .١١م، ص: ١٩٩١الجيل، ب�وت:

 .١١١حنظل، املرجع السابق، ص: ) ٩(
 .١٢٥حنظل، املرجع السابق، ص: )١٠(
م)، ١٤٩٩ –م ١٤٩٨الحملة األوليت� كانتا بقادة فاسكو داجاما األوىل ( )١١(

الربتغاليون م)، انظر: الشيخ، رأفت غنيمي. "١٥٠٣ –م ١٥٠٢والثانية (
". مجلة الوثيقة ب� رأس الخيمة والهند أوائل القرن السادس عرش

 .١٤٣ – ١٤٢م)، ص: ١٩٩٣(يوليو  ٢٣البحرينية، العدد 
موقف امل�ليك ودول الخليج من الثقفي، يوسف بن عيل. " )١٢(

، أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية، رأس ١". جتغايلاالستع�ر الرب 
 .١٤٧م، ص:١٩٨٧الخيمة: 

ملزيد من املعلومات عن األهداف األساسية للكشوف والربتغالية،  )١٣(
". ندوة حركة الكشوف الربتغالية وأهدافهاانظر: كاظم، بش� حمود. "

 .١٢ -١٢١، ص: ١م، ج١٩٨٧رأس الخيمة التاريخية، رأس الخيمة: 
 .١٤٨الثقفي، املرجع السابق، ص:   )١٤(
. وزارة الثقافة املقاومة العربية يف الخليج العريبالتكريتي، سليم طه.  )١٥(

 .٤١م، ص: ١٩٨٢واألعلم العراقية، بغداد: 
. ترجمة محمد أم� عبدالله، وزارة تاريخ الخليجويلسن، أرنولد.   )١٦(

 .٢٠٥م، ص: ١٩٨١الرتاث القومي والثقافة، مسقط: 
هرمز جزيرة صغ�ة بيضاوية الشكل تقع يف مدخل الخليج العريب  )١٧(

كم ٩ويسمى املدخل مبضيق هرمز نسبة لهذه الجزيرة، طولها حوايل 
 كم. ١٨كم وتبعد عن الساحل الفاريس بحوايل  ٨، ٥وعرضها حوايل 

 

 
دراسات يف تاريخ الخليج العريب الحديث الخصويص، بدر الدين.  )١٨(

 .١٧ – ١٦م، ص:١٩٨٤ذات السالسل، الكويت: ، ٢، ط١.جواملعارص
 .٢٠٨ويلسن، املرجع السابق، ص:   )١٩(
والذي قال عنه أبن إياس "كان أم�ًا جليل القدر معظً� مبجالً يف  )٢٠(

سعة من املال ماليك املذهب سيد عربان املرشق عىل اإلطالق، انظر: 
،  ٢، ط٥. تحقيق محمد مصطفى، جبدائع الزهور يف وقائع الدهور
 .٤٣١م ص: ١٩٦١فرائز شتاي� فييسبادن، القاهرة: 

نعتقد أن بني جابر وهي قبيلة ع�نية يقطنون يف أودية قلهات  )٢١(
وأودية س�ئل، ومنهم يف فلج القبائل بصحار، ليس لهذه القبيلة 
عالقة بني جرب يف منطقة األحساء، وال نظن أن البوك�ك يعني بني 

 جرب.
ات حول التوسع الصفوي يف العراق، انظر: ملزيد من املعلوم )٢٢(

 –م ١٥٠٢العراق والتوسع الصفوي: الجواهري، ع�د أحمد. "
)، ٢٠". مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد (م١٥٣٠

 .٨٣- ٦٥م)، ص:١٩٧٩(أكتوبر 
، ترجمة عبد الرحمن الشيخ، السجل الكامل ألع�ل أفونسو دلبوك�ك )٢٣(

؛ قاسم،  ٦٤٢ – ٦٣٩، ص:٢م، ج٢٠٠٠ي، أبوظبي:، املجمع الثقف١ط 
 .٦٧، ص: ١تاريخ الخليج. ج

. مكتبة األجلو التيارات السياسية يف الخليج العريبالعقاد، صالح.  )٢٤(
 .١١م، ص: ١٩٨٣املرصية، القاهرة: 

 .١٧العقاد، املرجع السابق، ص:  )٢٥(
 .٢٤٠ – ٢٣٩حنظل، املرجع السابق، ص: )٢٦(
ة البحرية ب� املحيط الهندي والبحر األحمر عن أهمية التجار  )٢٧(

تطور الطرق الربية والتجارة ب� والخليج العريب، انظر: زيادة، نقوال. "
". مجلة دراسات البحر األحمر والخليج العريب واملحيط الهندي

 .٩٤ – ٦٩م)، ص: ١٩٧٥)، (أكتوبر ٤الخليج والجزيرة العربية، العدد (
األسس االقتصادية لالستع�ر الربتغايل يف الكيايل، محمد عارف. " )٢٨(

". مجلة الوثيقة البحرينية، العدد امليالدي� ١٧و ١٦الخليج يف القرن� 
 وما بعدها. ١٠٦م، ص ١٩٨٦(يناير  ١٤

)، انظر: آل Cartazعرف هذا الترصيح بنظام الرخصة املالحية ( )٢٩(
يج العريب يف التأث� الربتغايل عىل اقتصاد منطقة الخلخليفة. خالد. "

)، (يوليو ١٩". مجلة الوثيقة البحرينية، العدد (القرن السادس عرس
 .١٠٤م)، ص: ١٩٩١

تحفة املجاهدين يف بعض أحوال زين الدين املعربي.  أحمدامللباري،  )٣٠(
، مؤسسة الوفاء، ١. تحقيق: محمد سعيد الطريحي، جالربتغالي�

 .٢٤٧م، ص: ١٩٨٥ب�وت: 
. ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، السيطرة الغربيةآسيا و بانيكار.   )٣١(

 .٥٢، ص: ١٩٦٢: القاهرة
 .٤٣، ص: ١، جتاريخ الخليجقاسم،   )٣٢(
عن التأث� الربتغايل عىل اقتصاد منطقة الخليج  املعلوماتملزيد من  )٣٣(

التأث� الربتغايل عىل اقتصاد منطقة العريب، انظر: الخليفة، عيل. "
. مجلة الوثيقة البحرينية، قرن السادس عرش"الخليج العريب يف ال

 .١١٠ – ٩٤م)، ص١٩٩١، (يوليو ١٩العدد 
تَُعّد مملكة كجرات من أهم امل�لك اإلسالمية عىل الساحل الهندي  )٣٤(

الغريب، وهي تحتل أقىص ش�ل هذا الساحل. ومن أهم موا� هذه 
اململكة كمبايا وديو وسورات، وتعترب أحمد أباد عاصمة هذه 

ململكة. وتحده هذه السلطنة سلطات بالد ملبار والتي تعرف يف ا
 وقتنا الحارض ك�ال.

تاريخ املسلم� يف شبه القارة الهندية السادايت، أحمد محمود.  )٣٥(
 .١٨٣ – ١٨٢، ص: ١م، ج١٩٥٧. القاهرة: وحضارتهم

 ٢٥٠امللباري  املصدر السابق، ص:   )٣٦(
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ت والبالد العربية، انظر: مهنتا، عن أهمية التجارة ب� مملكة كجرا )٣٧(

تجار كجرات والتجار العرب بعض املالحظات ماكراند وش�ين. "
". مجلة الوثيقة م)١٥٠٠ -م ٩٤٢املبنية عىل املصادر املعارصة (

؛ الندوي، أبو ١٩٣ – ١٨٠م)، ص١٩٩٣(يوليو  ٢٣البحرينية، العدد 
 ١٧و  ١٦ . مجلة ثقافة الهند، املجلد٣و ٢، ١أسطول كجرات ظفر. 

م؛ والعددين األول والثالث (يناير ويوليو ١٩٦٥العدد الرابع (أكتوبر 
 م).١٩٦٦

 .٤٧، ص: تاريخ الخليجقاسم،   )٣٨(
 .٢٥٣امللباري، املصدر السابق، ص:  )٣٩(
 .٢٤٨-١٤٧حنظل، املرجع السابق، ص  )٤٠(
م) انظر: الثقفي، ١٥١٣هـ/ ٩١٩احتل الربتغاليون هذه الجزيرة عام ( )٤١(

 ).٢٧، الهامش رقم (١٥٩رجع السابق، امل
كمران جزيرة كب�ة مشهورة يف البحر األحمر مقابلة للساحل اليمني،  )٤٢(

تبعد عن الساحل بسبعة كيلومرتات تقريبًا، انظر: لق�ن، حمزة عيل. 
 م.١٩٧٢. ب�وت: تاريخ الجزر اليمنية

� الذين بح�ية حدوده الشامية من العث�ني قانصوه اشتغل أنيبدو  )٤٣(
كانوا يهددون مملكته، وسقط قتيالً من حصانه بالسكة القلبية يف 

م) يف معركة مع العث�ني� يف وادي ١٥١٦هـ/ أغسطس ٩٢٢(رجب 
 .٢٦١"مرج دابق" ش�يل حلب، انظر: حنظل، املرجع السابق، ص: 

كان األم� مرجان حاكً� لعدن من قبل السلطان عامر بن عبد  )٤٤(
م)، واستمر يف ١٥١٧هـ/ ٩٢٣د الطاهري (ت. الوهاب بن داوو 

م)، انظر: سامل، السيد ١٥٢١هـ/٩٢٧إمارته حتى وفاته عام (
، معهد ٢. ط)١٦٣٥ -١٥٣٨الفتح العث�� األول لليمن: (مصطفي. 

 .٢١م، ص١٩٢٧البحوث والدراسات العربية، القاهرة: 
 .٢٦٣حنظل، املرجع السابق، ص  )٤٥(
م بد هز�ة مملكة اآلق ١٥٠٨اخر عام احتل الصفويون بغداد أو  )٤٦(

أربعة قرون من تاريخ العراق قويونيل انظر: لونكريك، هيمسيل. 
، مكتبة اليقظة الحديثة، ٦. ترجمة جعفر الخياط، ط الحديث
 .٣١ – ٣٠م، ص:١٩٨٥بغداد،:

العث��، انظر: الخوري، إبراهيم.  –ملعرفة املزيد عن الخالف اململويك  )٤٧(
العث�� يف الخليج العريب ونتائجها السياسية يف القرن توسع الدولة "

". ندوة رأس الخيمة التاريخية العارش الهجري/ السادس عرش امليالدي
 .٢٠٦ – ٢٠٤م، ص:١٩٨٨الثانية، رأس الخيمة: 

أثناء وجود السلطان سليم األول يف مرص أمر ببناء ترسانة بحرية يف  )٤٨(
 .٧٧، ص: ١، جالخليجتاريخ ميناء السويس، انظر: قاسم، 

. م١٥٧٤ –م ١٥١٦الفتح العث�� لألقطار العربية: ايفانوف، نقوالي.  )٤٩(
وما  ٦٠م، ص١٩٨٨ترجمة يوسف عطاء الله، دار الفارايب، ب�وت: 

 بعدها. 
بعد أن شنقوا سلطانها عامر بن داؤود بن احتل العث�نيون عدن  )٥٠(

م، انظر: ١٥٣٨هـ/ أغسطس ٩٤٥طاهر الطاهري يف ربيع األول 
. تاريخ الشحر وأخبار القرن العارشبافقيه. محمد بن عمر الطيب. 

، ١٩٩٩، عامل الكتب، ب�وت: ١تحقيق: عبد الله محمد الحبيش، ط 
التدخل العث�� يف اليمن: ؛ صالحية، محمد عيىس. "٢٥٤ص: 
. مجلة دراسات الخليج والجزيرة م"١٥٥٥هـ/٩٦٢ –م ١٥٣٩هـ/٩٤٥

 .٩٧م)، ص:١٩٨٠(أكتوبر  ٢٤العربية، العدد 
موقف الدولة العث�نية من النفوذ الربتغايل يف ريان، محمد رجايئ. " )٥١(

". بحث ضمن ندوة مكانة الخليج العريب يف التاريخ الخليج العريب
م، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ١٦٥٠ – ١٢٥٨اإلسالمي: 

 .٥٥٦ – ٥٥٣م، ص: ١٩٩٠الع�:
(52)  Stripling، G.W. The Ottoman Turks and the Arabs, 

Urbana:1942, p. 93. 

 

 
الشيخ عيل بن سلي�ن هو أحد شيوخ القبائل املجاورة لعدن، استوىل  )٥٣(

م، ونجح ب�ي عيل يف حملته األوىل إىل ١٥٤٧هـ/٩٥٤عىل عدن عام 
اليمن يف اسرتجاع عدن وقتل الطوالفي، انظر: شهاب، املرجع السابق، 

 .١٠٨ص: 
 .١٠٩ – ١٠٨لحية، املرجع السابق، ص:صا) ٥٤(

Serjeant, R. B. The Portuguese of the South Arabian Coast. 
Beirut:1974, P.20.  

م). روح الروح ١٦٣٨هـ/١٠٤٨ابن مظهر، عيىس بن لطف الله (ت.  )٥٥(
في� حدث بعد املائة التاسعة من الفنت والفتوح. مخطوط مبعهد 

؛ ٣٤/ ت تاريخ، ورقة ٢٦٢تحت رقم  املخطوطات العربية القاهرة
 .٣٦٦حنظل، املرجع السابق، ص: 

 .١١٣صالحية، املرجع السابق، ص:   )٥٦(
هو الشيخ راشد بن مغامس بن صقر بن يحيى بن محمد بن مانع  )٥٧(

بن يحيى بن مانع الكب� بن شبيب بن فضل وعرفوا بآل شبيب أو 
للطيف النارص. بالفضيل، انظر: شجرة النسب يف الحميدان، عبد ا

 .١٢٧م، ص:١٩٩٧. الرياض: إمارة آل شبيب يف رشقي جزيرة العرب
إمارة آل شبيب يف رشقي جزيرة الحميدان، عبد اللطيف النارص.  )٥٨(

 .٤٧ – ٤٦م، ص: ١٩٩٧. الرياض: العرب
 .٦٦- ٦٥الحميدان، املرجع السابق، ص:  )٥٩(
 أيالة البرصة خالل التنظي�ت اإلدارية العث�نية يفعيل، عيل شاكر. " )٦٠(

". مجلة دراسات الخليج النصف الثا� من القرن السادس عرش
 .١٢٦م)، ص: ١٩٨٣(يوليو  ٣٥والجزيرة العربية، العدد 

جاء يف كتاب صالح أوزبران أن فرمان تقليد الشيخ راشد بن مغامس  )٦١(
، ٢٠٧م، ص: ١٨٦٦، اسطنبول: ٥لهذه املهمة يف كتاب تاريخ باشوي. ج

 . ٣٠وزبران، املرجع السابق، ص: انظر: ا
 .٨٥ – ٨٣الحميدان، املرجع السابق، ص:  (٦٢)
 .٩٣الحمدان، املرجع السابق، ص: (٦٣) 

 .١٢٧عيل، التنظي�ت، ص:  )٦٤(
الدور التاريخي للبرصة عيل الخليج العريب: الجواهري، ع�د أحمد. " )٦٥(

عدد . مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. ال"١٦٠٠ –م ١٥٠٠
 .٨٧م)، ص: ١٩٧٨، (يناير ١٣

األتراك العث�نيون والربتغاليون يف الخليج أوزبران، أوزبران، صالح. " )٦٦(
، مركز ١". ترجمة: عبد الجبار ناجي، طم١٥٨١ – ١٥٣٤العريب: 

 – ٣٠م، ص: ١٩٧٩دراسات الخليج العريب، جامعة البرصة: البرصة: 
٣١. 

، نقالً عن: أوزبران، ٢٤٣، ص: ٩دد ، الع٦كوتو، املصدر السابق، مجلد  )٦٧(
 .٤١املرجع السابق، ص: 

لقد حدد السلطان العث�� سلي�ن القانو� مهمة ب�ي عيل يف رسالة  )٦٨(
موجهة إىل بيلريب البرصة  ١٥٥٢نوفمرب  ٢٥ذي الحجة/ ١٨مؤرخة يف 

 .٤٤قباد باشا، انظر: أوزبران، املرج السابق، ص:
 .٤٤ص: أوزبران، املرجع السابق، )٦٩(
 .٤٣أوزبران، املرجع السابق، ص: )٧٠(
النفوذ الربتغايل يف الخليج العريب يف الص�يف، نوال حمزة يوسف. " )٧١(

". دارة امللك عبد القرن العارش الهجري/ السادس عرش امليالدي
 .١٤٦م، ص:١٩٨٣العزيز، الرياض: 

هو ب�ي محيي الدين رئيس، مالح عث�� ورسام للخرائط، قام  )٧٢(
م) والذي ١٥١١برحالت عديدة تحت إرشاف عمه ك�ل رئيس (ت.

برز ذلك تحت أمرة خ� الدين بربروسيا، ونصب ب�ي عيل رئيس 
، دار الفكر، دائرة املعارف اإلسالميةقابودان (قبطان) ملرص، انظر: 

 مادة: ب�ي محيي الدين رئيس. ٤٠٥ب�وت: د.ت، ص: 
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تاريخ حوادث السن� . بافقيه، محمد بن عمر الطيب الشحري )٧٣(

. ووفيات العل�ء العامل� والسادة املرب� واألولياء الصالح�
البحرية ب، نقالً عن: حسن صالح شهاب، " ٨٨مخطوط، ص: 

العث�نية ومهمة التصدي للمخطط الربتغايل يف البحر األحمر 
". ندوة رأس الخيمة التاريخية الثانية، رأس الخيمة: والخليج العريب

 .١٠٨، ص: م١٩٨٨
 .٧٥-٦١)، ص: ١، املرج السابق، امللحق رقم (أوزبران  )٧٤(
الربتغايل يف منطقة الخليج  –الرصاع العث�� طهبوب، فائق حمدي. " )٧٥(

". العريب خالل فرتيت حكم السلطاني� سليم األول وسلي�ن القانون
بحث نرش ضمن ندوة مكانة الخليج يف التاريخ اإلسالمي، جامعة 

 .٦٠٧م، ص: ١٩٩٠ات العربية املتحدة، الع�: اإلمار 
 .٣٨٩حنظل، املرجع السابق، ص:   )٧٦(
 .٦٠٧طهبوب، املرجع السابق، ص:   )٧٧(
 .٧٨أوزيران، املرجع السابق، ص:   )٧٨(
 – ١٥٠٠مقدمة يف تاريخ العرب الحديث:الغرابية. عبد الكريم.  )٧٩(

 .١٣ – ١٢م، ص: ١٩٦٠. دمشق: م١٩١٨
العث�نية يف املياه  –املجابهة الربتغالية الوهاب عباس. "القييس، عبد  )٨٠(

 .١٧٠، ص: ١م، ج١٩٨٧". بحث نرش ضمن ندوة رأس الخيمة، العربية
ذكر حاكم هرمز الفار ودي نورونها يف رسالته إىل حاكم جوا ف�ناو   )٨١(

م أن ب�ي بك ترك يف مسقط ١٥٥٢أكتوبر  ٣٠فارتو واملؤرخة يف 
سيح أحده� رويس واآلخر إيطايل، وكان هذين رجلي� من أتباع امل

الرجل� مصدر املعلومات يف أحداث مسقط، انظر: أوزبران املرجع 
 .٧٨، ص: ٢السابق، امللحق رقم 

 .٤٦أوزبران، املرجع السابق، ص:  )٨٢(
 .١٤٠. ص: البحرية يف مرص اإلسالميةماهر، سعاد.  )٨٣(
 .١٧١القييس، املرجع السابق، ص: )٨٤(
 .٤٨بران، املرجع السابق، ص: أوز  )٨٥(
عيل شلبي كان من ضباط القائد خ� الدين بار بروسا يف البحر األبيض  )٨٦(

 املتوسط.
الله،  . ترجمة محمد أم� عبدالخليج بلدانه وقبائلهمايلز، س. ي.  )٨٧(

 .١٩٨م، ص: ١٩٩٠، وزارة الرتاث القومي والثقافة، مسقط: ٤ط
" بعة قرون من تاريخ العراق الحديثأر يشكك لونكريك يف كتابه. " )٨٨(

يف شخصية مصطفى باشا، وذلك لعدم وجود أسمه عىل قامئة والة 
البرصة، ولكنه يستثني بقوله، أن القامئة غ� كاملة يف ما يبدو له، 
انظر: الكتاب املذكور، ترجمة جعفر الخياط، مكتبة اليقظة العربية،  

 .٤٨م، ص: ١٩٨٥بغداد:  ٦ط
 .٤٩رجع السابق، أوزبران، امل )٨٩(
تقع لي� ش�يل خور فكان يف منطقة مسندم صالح لالحت�ء من سفن  )٩٠(

 األعداء ال يعرفه إال الخب�.
 هـ.١٣١٣طبع كتاب مرآة الزمان يف إسطنبول عام  )٩١(
 يقع شاطئ العذيبة ب� السيب والقرم بسلطنة ع�ن. )٩٢(
 .٢٠١ – ٢٠٠مايلز املصدر السابق، ص:  )٩٣(
 .١٥٠يف، املرجع السابق، ص: الص�  )٩٤(
لقد ذكرنا أن العواصف تفاجأ السفن عند رأس الحد، ورمبا يفهم  )٩٥(

القارئ أن تلك املعلومات عبارة عن ذرائع يتعلل بها املهزوم�، ولكن 
الحقائق تؤكد ذلك، وقد سبق ألحمد بن ماجد أنه حذر يف كتابه 

السفن والنواخذا من "الفوائد يف أصول علم البحر والقواد والفصول" 
 ذلك ألنه ذكر أن عند رأس الحد ملتقى األرياح والعواصف.

حنظل، املرجع السابق، ؛ ٨١ – ٨٠، ص: ٤، املرجع السابق، جالعزاوي )٩٦(
 .٣٩٢ص: 

 .٥٦اوزبران، املرجع السابق، ص: )٩٧(

 

 
العث�نيون من قيام الدولة إىل االنقالب عىل ، محمد سهيل. طقوش )٩٨(

 .٢٢٥م، ص: ١٩٩٥دار ب�وت املحروسة، ب�وت:، ١. طالخالفة
 .١٧٤القييس، املرجع السابق، ص:  )٩٩(
ب، نقالً عن: حسن صالح شهاب،  ١٠٠بافقيه، املصدر السابق، ص:  )١٠٠(

 .١١٠املرجع السابق، ص: 
الجهاد البحري العريب اإلسالمي ضد غزو أبا حس�، عيل. " )١٠١(

م)، ص: ١٩٩٨، (يناير ٣٣العدد ". مجلة الوثيقة البحرينية، الربتغالي�
٤٤- ٣١. 

مساهمة الوثائق الربتغالية يف كتابة تاريخ الغزو بورشب، أحمد. " )١٠٢(
". مجلة الربتغايل لسواحل املغرب والبحر األحمر والخليج العريب

 ١٦٨م)، ص: ١٩٨٧الوثيقة البحرينية، العدد العارش، (يناير 
لعث�نية" أن الحملة ذكر حسن صالح شهاب يف بحثه "البحرية ا )١٠٣(

 خرجت من املخا. 
 ٢٠٢مايلز املصدر السابق، ص:  )١٠٤(
هو الحاكم الذي أعد الحملة، فيذهب بافقيه بأنه سنان  نْ اختلف مَ  )١٠٥(

م، وخلفه يف الوالية بهرام ١٥٦٨باشا الذي ع� واليًا عىل اليمن عام 
 م، حين� عينت١٥٧٥م الذي ظل يف واليته حتى عام ١٥٧٠باشا عام 

م وكان الوايل ١٥٨١الدولة العث�نية مراد باشا، وقامت الحملة عام 
م واستمر يف واليته ١٥٨٠عىل اليمن حسن باشا الذي ع� واليًا عام 

م، ولهذا فإن اإلعداد يحتاج فرتة من الوقت، ولكنه ١٦٠٥حتى عام 
 –م ١٥٧٥مل يكن طويالً، ونرجح أن اإلعداد كان يف عهد مراد باشا (

التنفيذ عىل يد حسن باشا، انظر: عمر، عمر عبد العزيز. م) و ١٥٨٠
، دار النهضة العربية، ب�وت: ١. جدراسات يف تاريخ العرب الحديث

 .٢٠٨ – ٢٠٧د.ت، ص: 
 ٢٠٢مايلز، املصدر السابق، ص:  )١٠٦(
 ٢٠٣مايلز، املصدر السابق، ص:   )١٠٧(
 توجد ملسقط ثالثة أبواب عىل سور مسقط، وهي: الباب الكب� )١٠٨(

 والباب الصغ� وباب املثعاب.
تقع والية بركاء ش�ل مسقط عىل ساحل الباطنة، وتبعد عن مسقط  )١٠٩(

 بحوايل مائة كيلو مرت.
لعله الهاليل الجربي وهم من أمراء الجبور الذين نزحوا إىل ع�ن  )١١٠(

م ومقتل أم�هم مقرن بن أجود بن ١٥٢١بعد سقوط دولتهم عام 
 زامل

، وزارة ١. ترجمة محمد أم� عبد الله، طتاريخ ع�ن فيلبس، وندل.  )١١١(
 .٥٥ص:  ١٩٨١الرتاث القومي والثقايف، مسقط:

 .١١٠شهاب، املرجع السابق، ص:   )١١٢(
 .٤٨٣حنظل، املرجع السابق، ص:   )١١٣(
 .٢٠٤مايلز، املصدر السابق، ص:   )١١٤(
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َمةُ   ُمَقدِّ
إن الصحة من أعظم نعم الله عىل اإلنسـان، وبـدونها تخـور 
قواه، وتفسد عليه دنياه، ومن أجل الحفاظ عـىل هـذه النعمـة، 

الساعة باملحافظة عىل ما تبقى  قياميهتم البرش منذ األزل وحتى 
منها، أو اسرتجاع ما ذهب منها، خاصة مـع تقـدم العمـر، وهـذا 

ال من خالل جهود األطباء. ومن األمم التي اهتمت األمر ال يتأىت إ 
بعلم الطب، أمة العرب، والتي مل تعنت بيشء يف الجاهلية وصـدر 
اإلسالم أكرث مـن اعتناءهـا بلغتهـا وبصـناعة الطـب، خاصـة مـع 
وجود الكث� من األحاديث النبوية الرشيفة التي تحث عىل تعلم 

طـأ أن نعتقـد بـأن الطب، وتأمر بالتداوي من األمراض، ومن الخ
النقلة الكربى التي أحدثها اإلسالم يف جزيرة العـرب نقلـة دينيـة 

فقط، ولكن كانت نقلة علمية يف شتى العلوم الرشعية والعمليـة 
التطبيقية، ومنها علم الطب، فقد نبغ يف علم الطب العديد مـن 

لجميـع )  فكان منهم الرجـال والنسـاء، وكـان لصحابة النبي (
 جهود طبية عظيمة، قياسا مع ظروف العرص الذي عاشوا فيه.

لكل هذا فقد خصصـنا هـذا البحـث للحـديث عـن (جهـود 

. وقـد تحـدثنا فيـه عـن )(الصحابة الطبيـة عـىل عهـد النبـي 
مفهوم الطب ومرشوعيته يف اإلسالم، واألحاديـث النبويـة الدالـة 

� تناولنا الحديث عـن أشـهر عىل فضل الطب ووجوب تعلمه، ك
األطباء من الصحابة ريض اللـه عـنهم مـن الرجـال والنسـاء، بـل 

. وذكر فيـه )(وأشهر من عرف بالتمريض من صحابيات النبي 
أيًضا تعلم الصحابة ريض الله عنهم لعلـم الطـب يف داخـل شـبه 

حاديـث الجزيرة العربية وخارجها، ومل نغفل الحديث عن دور األ 
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النبوية يف فتح أذهان األطباء العرب للتقدم يف علم الطب، وهـو 
ما عرف بعد ذلـك بــ (الطـب النبـوي). وتحـدثنا أيًضـا عـن أول 
ــاق� وظــروف  ــة والعق ــن األدوي مستشــفى يف اإلســالم، فضــًال ع
ــة  ــال األدوي ــدم إغف ــع ع ــوي، م ــد النب ــا يف العه ــول عليه الحص

ربية، وبينا فيه أيًضـا أفكـار املستوردة من خارج شبه الجزيرة الع
الصحابة الطبية، وطرائق تعاملهم مـع األمـراض املختلفـة، وأجـر 

 .)(األطباء املادي والعيني عىل عهد النبي 

 أوًال: مفهوم الطب ومرشوعيته يف اإلسالم
الطب يف لغة العرب يقال عىل معان منها: اإلصـالح، ويقـال: 

يقال: له طب بـاألمور، أي: لطـف وسياسـة، طبيته إذا أصلحته، و
أما عـن مفهـوم ) ١(ومنها: الحذق، فكل حاذق طبيب عند العرب.

الطب يف االصطالح، فهو صناعة تنظر يف بدن اإلنسان من حيـث 
�رض ويصح، فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء املرض باألدوية 
واألغذية، بعد أن يتب� املرض الذي يخص كل عضـو مـن أعضـاء 
البدن، وأسباب تلك األمراض التي تنشأ عنها، وما لكل مرض مـن 
األدوية، مستدل� عـىل ذلـك بأمزجـة األدويـة وقواهـا، ويسـمى 

، واملتطبــب هــو الــذي )٢(العلــم الجــامع لهــذا كلــه علــم الطــب
، وهـو الـذي يجلـب الصـحة املفقـودة، أو )٣(يتعاطى علم الطب

 )٤(يحفظها بالشكل والشبه.
نعـم اللـه عـىل عبـده، وأجـزل عطايـاه،  إن الصحة من أجل

، )٥(وأوفر منحه، بل إن العافية املطلقة أجل الـنعم عـىل اإلطـالق
"فصـل يف  )٦(يقول املؤرخ ابن خلدون عن أهمية صـناعة الطـب:

ــاج إليهــا يف الحــوارض واألمصــار دون  ــه محت صــناعة الطــب وأن
البادية، ألن أمزجتهم أصلح وأبعد من األمـراض، فتقـل حـاجتهم 
إىل الطب، ولهذا ال يوجد الطبيب يف البادية بوجـه، ومـا ذاك إال 
لالستغناء عنه إذ لو احتيج إليـه لوجـد". كانـت العـرب يف صـدر 
ــام  ــة أحك ــا ومعرف ــم إال بلغته ــن العل اإلســالم ال تعــن بيشــء م
رشيعتها، حاشا صناعة الطب، فإنها كانت موجودة عند أفراد من 

حاجة النـاس طـرًا إليهـا، وملـا العرب غ� منكرة عند ج�ه�هم ل
كان عندهم من األثر عن النبي (صىل الله عليه وسلم) يف الحث 

، ك� أن الوصايا الطبية لألطباء العرب قبل اإلسالم والتي )٧(عليها 

 )٨(سنًنا يعملون بها بإ�ان وعقيدة. )(أيدها محمد 
مر بالتـداوي، هناك العديد من األحاديث الصحيحة التـي تـأ 

وأنه ال ينـايف التوكـل، كـ� ال ينافيـه دفـع داء الجـوع والعطـش 
والحر والربد بأضدادها، بـل ال تـتم حقيقـة التوحيـد إال مببـارشة 

عـن  )٩(األسباب التي نصبها الله مقتضيات ملسبباتها قدًرا ورشًعـا.

ب طبيبًـا، بعث إىل أيب بـن كعـ )(جابر بن عبد الله، أن النبي 
عن زيد بن أسلم أن رجًال يف زمان  )١٠(فقطع له عرقًا وكواه عليه.

أصابه جرح، فـاحتقن الجـرح الـدم، وأن الرجـل  )(رسول الله 

 )(دعا رجل� من بني أ�ار، فنظر إليه، فـزع� أن رسـول اللـه 
خـ� يـا رسـول اللـه؟ قال له�: أيك� أطب ؟ فقـاال: أوىف الطـب 

قال: أنزل الدواء الذي أنزل الـداء"  )(فزعم زيد أن رسول الله 
هذا، تقوية لنفس املريض والطبيب، وحث  )(، ففي قولـه )١١(

ــريض إذا  ــإن امل ــه، ف ــيش علي ــدواء والتفت ــك ال ــب ذل ــىل طل ع

حــه، فقهــرت استشــعرت نفســه أن لدائــه دواء يزيلــه قويــت رو 
املــرض ودفعتــه، وكــذلك الطبيــب إذا علــم أن لهــذا الــداء دواء، 

  )١٢(أمكنه طلبه والتفتيش عليه.
ومن األحاديث الدالة أيًضا عىل مرشوعية الطـب يف اإلسـالم، 

ريض الله عنه قـال: كنـا نرقـى يف الجاهليـة،  مالكعن عوف ابن 
 رقـاكم، فقلنا يا رسول الله كيف ترى يف ذلك؟ فقال: اعرضوا عىلّ 

فقـد كـان األطبـاء يف أول  )١٣(ال بأس بالرقى ما مل يكن فيـه رشك 
الشــك أن هــذه األحاديــث ) ١٥(أو الكهــان. )١٤(األمــر مــن الكهنــة 

السالفة الذكر وغ�ها قـد تضـمنت إثبـات األسـباب واملسـببات، 
، وأنها تحث عىل طلـب تعلـم الطـب )١٦(وإبطال قول من أنكرها

ت اإلنسان التي وهبها الله له وهـي للمحافظة عىل أغنى ممتلكا
 "الصحـة".

 ثانًيا: أهشر األطباء من الصحابة "ريض الله عهنم"
يف علــم الطــب  )(لقــد نبــغ العديــد مــن صــحابة النبــي 

 وهم حسب األهمية عىل النحو اآليت:  املختلفةباختصاصاته 

 :)١٧(ـ الحارث بن كلدة١
بـن عـالج بـن أيب سـلمة بـن هو الحارث بن كلدة بن عمرو 

أصله من ثقيف مـن ) ١٨(عبد العزى بن غ�ة بن عوف بن ثقيف 

إليـه، وظـل  )(ملا ظهر اإلسالم قربه الرسـول  )١٩(أهل الطائف 
، وذكـر ابـن أيب )٢٠(هــ٣٣محل ثقة العـرب حتـى مـات يف سـنة 

وأيام أيب  )(أصيبعة بأن الحارث بن كلدة بقى أيام رسول الله 
بكــر وعمــر وعــث�ن وعــيل بــن أيب طالــب ومعاويــة ريض اللــه 

فقد اختلف أكـرث املؤرخـون يف تـاريخ وفاتـه، ومل يرشـ  )٢١(عنهم
 )٢٢(أكرثهم إىل إسالمه، وقسم منهم أنكـره.

ــه مــات يف أول اإلســالم، ومل يصــح  ــرب، بأن ــد ال ــن عب ــر اب ذك
، يف ح� ذكرت )٢٤(لقفطي، وشاركه يف هذا الرأي أيًضا ا)٢٣(إسالمه

إحدى املراجع الحديثة الهامة، بأنه أسلم ومات مسلً� يف خالفـة 
"عمر" وخرج مع النساء حيـن� حـارص املسـلمون الطـائف سـنة 

 ، وكان خروجه هذا بالطبع ملداواة الجرحـى.)٢٥(هـ٩
هــذا ومتيــل الدراســة إىل أن الحــارث بــن كلــدة قــد اعتنــق 

 ه وذلك لألسباب اآلتيـة: اإلسالم، ومل �ت عىل وثنيت

أن ابن أيب أصيبعة هو أشهر من صنف كتابًا للطب واألطباء،  •
مل يذكر أي ديانة للحارث بن كلدة مطلًقا، ال من قريب أو 

 )٢٦(من بعيد.

أن الروايات التي ذكرها القفطي عن الحارث بن كلدة تكاد  •
تكون متضاربة، فقد ذك بأنه مات يف أول اإلسالم ومل يصح 

مه، يف ح� يذكر يف موضع آخر من كتابه، أنه بقى إىل إسال 
زمن معاوية، فقاله له معاوية: ما الطب يا حارث: فقال: 

 )٢٧(األزم يا معاوية، يعني الجـوع.

أنه ورد يف سنن أيب داود أن سعد بن أيب وقاص قال: مرضت  •

ي يعود�، فوضع يده ب� ثدي )(مرًضا فأتا� رسول الله 
حتى وجدت بردها عىل فؤادي، فقال: إنك رجل مفؤود، 

 )٢٨(ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف، فإنه رجل يتطبب،
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الحارث بن كلدة يف هذا الحديث  )(فقد اعترب النبي 

وهو نبي  )( أًخا له، ولو كان عىل وثنيته ما كان ملحمد
  مرشك يف األخوة.اإلسالم أن يجمع بينه وب�

بنت  )٢٩(أن ابن حجر العسقال� يقول يف ترجمة (أزدة  •
: "مل يبق يف حجة الوداع أحد )٣٠(الحارث بن كلدة الثقفية) 

من قريش وثقيف إال أسلم وشهدها"، ومبا أن الحارث بن 
كلدة والد (أزدة) هذه كان من أهل ثقيف وتوفىـ حسن 

فة أيب بكر اختالف الروايات. عىل أقل تقدير يف خال 
هـ، بين� كانت ١٣هـ ـ ١١الصديق ريض الله عنه أي ما ب� 

هـ، فهذا يدل داللة قطعية عىل أنه ٩حجة الوداع يف سنة 
 هـ عىل أقل تقدير أيًضا.٩اعتنق اإلسالم سنة 

 
وقد ذكر ابن حجر العسقال� أيًضا ما يفيد إسالم الحارث بن 

لها عالقة بالحارث  كلدة، من خالل ترجمته أيًضا لشخصية أخرى
بن كلدة نفسه، وهي سمية موالة الحارث بـن كلـدة، يقـول بـن 

يف  )(: "مل يرد ما يـدل عـىل أنهـا رأت النبـي )٣١(حجر عن ذلك
حال إسالمها، لكن �كن أن تدخل يف عموم قولهم: إنه مل يبق يف 
حجة الوداع أحد من قـريش وثقيـف إال أسـلم وشـهدها"، فـإذا 
كانت ابنة الحارث بـن كلـدة وموالتـه قـد شـهدتا حجـة الـوداع 
وأسلمتا، فمن باب أوىل أن يكون الحارث بن كلـدة قـد شـهدها 

 .)(وأسلم، خاصة وأنه كان من املقرب� إىل النبي 
وقد أدرك الُحلم  )(هذا وإذا كان كل من رأي رسول الله 

ولو ساعة من  )(حب رسول الله فأسلم، فهو ممن ص
فيمكن القول بأن الحارث بن كلدة الثقفي كان من  )٣٢(النهار،

 وأكرثهم شهرة ب� العرب والفرس. )(أعظم صحابة النبي 
أما عن جهود الحارث بن كلدة الطبيـة، فقـد كـان لتجربتـه 

) ٣٣(ب بـ "طبيـب العـرب" الواسعة يف الطب وآرائه الحكيمة يلق

يأمر َمْن كانت بـه علـة  )(فقد أدرك اإلسالم، وكان رسول الله 
، )٣٤(أن يأتيه فيستوصفه، فقد كان طبيبًا من أفاضل أطباء العرب

وللحارث بـن كلـدة الثقفـي مـن الكتـب كتـاب " املحـاورة " يف 
ــو رشوان، ـى أن ــ� كرسـ ــه وب ــب، بين ــ�  )٣٥(الط ــن مل يش وا إىل لك

 )٣٦(مضمونه ومحتوياته وحجمـه ومل يصل ألينا أيًضا.
وأصـبح طبيـب  )٣٧(وقد شهد أهل بلد فارس ممن رآه بعلمه

كرسى فارس، وقد تخصص الحارث يف علم الصحة، وأوىص بعـدم 
اإلفــراط يف الطعــام، وعــدم االســتح�م بعــد تناولــه، كــ� أوىص 

كانـت العـرب ك� كانت له معرفة مبـا  )٣٩(والحقن، )٣٨(بالحجامة
تعتاده وتحتاج إليه من املداواة، وله كالم مستحسن في� يتعلـق 

 )٤٠(بالطب

 

 ـ أبو رمثة التيمي:٢
هو أبو رمثة رفاعة بـن يـرثيب التيمـي، مـن تـيم الربـاب، أىت 

ومعــه ابنــه، وقيــل: إن اســم أيب رمثــة، حبيــب بــن  )(النبــي 
، عـن أيب )٤١(اش العنـربي، ويقال: إن أبا رمثة هـو الخشـخحسان

: إ� رجل طبيب فقال له )(رمثة ريض الله عنه أنه قال للنبي 

أبـو رمثـة كـان  )٤٢(النبي: ال طبيب لنـا إال اللـه بـل أنـت رفيـق"
التيمي طبيبًا عىل عهد رسول الله صيل الله عليه وسلم، ومـزاوًال 

ــراح، ــناعة الج ــد وص ــ�ل الي ــهر  )٤٣(ألع ــن أش ــان م ــي وك جراح
الجاهلية، فقد كان بعضـهم يخصـص نفسـه لألعـ�ل الجراحيـة، 

ومل تــذكر لــه كتــب التــاريخ أي )٤٤(فيغلــب عليــه لقــب الّجــراح
 مؤلفات يف علم الطب.

 ـ ضماد األزدي:٣
هو ض�د بـن ثعلبـة األزدي، مـن أزد شـنوءه، أسـلم ضـ�د 

ــي  ــديًقا للنب ــ�د ص ــان ض ــه، وك ــن قوم ــايع ع ــا)(وب ن ، وك
، ويرقى، ويطلب العلم، وأسـلم يف أول اإلسـالم، وكـان )٤٥(يتطبب

، ومل متدنا املصادر التاريخية بأكرث من )٤٦(يرقى ويداوي من الريح
 هذا عن ض�د األزدي.

 ـ شمردل النجرا�ي:٤
هو شمردل بن قياث الكعبي النجـرا�، كـان يف وفـد نجـران 

، )( بني الحارث بـن كعـب، فنـزل الشـمردل بـ� يـدي النبـي
فقال: يا رسول الله، بأيب أنـت وأمـي، إ� كنـت كـاهن قـومي يف 
الجاهلية، وإ� كنت أتطبب، ف� يحل يل ؟ قـال: فصـد العـرق ـ 
أي قطع العروق ـ ومحسـمة الطعنـة إن اضـطررت ـ أي قطـع 
العرق ثم كويـه ـ وال تجعـل يف دوائـك ُشربًم�ــ أن نبـات يشـبه 

وهو نبت يتداوي   -تداوي ـ وعليك بالنساالحمص يرشب ماؤه لل
به مسهل للبلغم ـ وال تـداوي أحـًدا حتـى تعـرف داءه "، فقبّـل 

 )٤٧(ركبته، فقال: والذي بعثك بالحق ألنـت أعلـم بالطـب منـي".
هذا ومل تقترص الجهود الطبية عىل هؤالء األربعـة مـن الصـحابة 

تـذكر رضوان الله عليهم، بل كـان هنـاك الكثـ� مـنهم، ممـن مل 
املصادر التاريخية أس�ؤهم، فقـد ذكـر آنًفـا خـرب طبيبـي أ�ـار، 

، لعــالج أيب بــن كعــب )(وخــرب الطبيــب الــذي أرســله النبــي 

 )(وغ�هم، وهو ما يـدل عـىل مـدى اهـت�م أصـحاب النبـي 
 بعلم الطب.

ثالًثا: أهشر الطبيبات والممرضات من الصحابة 

 ه عهنم""ريض الل
، نبـغ أيًضـا )(ك� نبغ الكث� من الرجل من صحابة النبي 

يف مجـال الطـب وىف مجـال  )(العديد مـن صـحابيات النبـي 
التمريض، الذي يقوم يف األساس عىل مـداواة الجرحـى يف ميـدان 

 القتال وقتذاك.

 أشهر الطبيبات من الصحابة -٣/١
 لطبيبات من الصحابة، فهن عىل النحو اآليت: أما عن أشهر ا

 

 ـ عائشة أم المؤمنين:١
وهي عائشة بنـت أيب بكـر الصـديق ريض اللـه عـنه�، زوج 

وأم املؤمن�، املربأة من فوق سبع سموات، ماتت سنة  رسول الله
أما عن معرفتهـا بعلـم الطـب، فقـد ) ٤٨(هـ، يف خالفة معاوية.٥٧
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م يقـول لعائشـة ريض اللـه عنهـا: كان عروة بن الـزب� بـن العـوا

 )(أعجب من علمك بالطب، قالت: أي عريـه إن رسـول اللـه 
كان يسقم عند آخر عمره فكانت تقدم عليه وفـود العـرب مـن 

، فكنــت -الوصــفات الطبيــة  –كــل وجــه، فتنعــت لــه األنعــات 
ه ، فكان عروة يقول: ما رأيت أحًدا أعلم بفق)٤٩(أعالجها، فمن ثمّ 

 )٥٠(وال بطب وال بشعر من عائشة.

 ـ الشفاء بنت عبد هللا:٢
الشفاء بنـت عبـد اللـه بـن عبـد شـمس القرشـية العدويـة، 
أسلمت قبل الهجرة فهي من املهاجرات األول، كانت مـن عقـالء 

، وكان عمر ريض الله عنه يقـدمها يف الـرأي، )٥١(النساء وفضالئهن
عن خربتها الطبية، فقـد  أما) ٥٢(واسمها ليىل، وغلب عليها الشفاء.

كانت متخصصة يف نوع مع� من األمـراض وهـو مـرض النملـة، 

: علمي حفصة رقية النملـة كـ� علمتهـا )(قال لها رسول الله 

، )(الكتابة "، وكانت ترقى يف الجاهليـة، فقـدمت عـىل النبـي 
ن الجاهليـة فقـد فقالت: يا رسول الله، أ� كنت أرقـى برقـى مـ

أردت أن أعرضها عليك قال: فاعرضيها، فعرضـتها عليهـا، وكانـت 
أمـا النملـة ) ٥٣(ترقى من النملة، فقال: أرقى بها وعلميها حفصـة.

فهي: بثُور صغار مع ورم قليل وحكة وُحرقه وحـرارة يف اللمـس، 
وهي تخرج يف الجنب�، ويقال: إنهـا تخـرج  )٥٤(ترسع إىل التقرح،

أي أن  )٥٥( الجنب، ترقى فتذهب بإذن الله عز وجـل،أيًضا يف غ�
الشفاء بنت عبد الله كانت مبثابة أخصائية يف األمـراض الجلديـة 

 بلغة هذا العرص.

 ـ أم عمارة األنصارية:٣
اسمها نسيبة بنت كعـب بـن عمـرو املازنبـة، شـهدت بيعـة 

وولديها عبد  )٥٦(العقبة، وشهدت أحًدا مع زوجها زيد ابن عاصم،
كان الناس يأتونها مبرضـاهم،  )٥٧(وحبيب ابن زيد بن عاصم،الله 

لتستشفى لهم، فتمسح بيدها الشـالء عـىل العليـل، وتـدعو لـه، 
فَقل مـا مسـحت بيـدها ذا عاهـة إال بـرئ، فلـيس مـن أسـباب 
الشفاء أن متسح امرأة بيدها جسم اإلنسـان، ولكـن مـن أسـبابه 

 )٥٨(الدعاء، وما أحل الله من دواء يصفه الطبيب.

 ة رسول هللا ص�ي هللا عليه وسلمـ سلمى موال٤
،  وأم )(كانــت ســلمى امــرأة أيب رافــع مــوىل رســول اللــه 

أوالده، وهي التي كانت تقبل خديجة بنـت خويلـد بـن أسـد يف 
والدتها إذا ولدت من رسول الله، وتعد قبل ذلك ما تحتاج إليـه، 

ول الله صـيل اللـه عليـه وهي قبلت أم إبراهيم بإبراهيم ابن رس
وسلم، وشـهدت سـلمى خيـرب مـع رسـول اللـه صـيل اللـه عليـه 

وكانـت سـلمي تخـدم النبـي صـيل اللـه عليـه وسـلم،  )٥٩(وسلم،
قالت: ما كان يكون برسول الله صيل الله عليه وسـلم  قرحـة أو 

 )٦٠(نكبة ـ أي اإلصابة أو الجرح ـ إال أمر� أن أضع عليهـا الحنـاء،

كانـت صـاحبة تخصصـات  )(ة رسـول اللـهأي أن سلمى مـوال 
متنوعة، ما ب� علم النساء والتوليد، وتقـديم اإلسـعافات األوليـة 
للجرحى، ك� يفهم من حضورها غزوة خيرب يف الروايـة السـابقة، 
فضًال عن تقديم الخدمات الطبية للنبي صيل الله عليه وسلم إذا 

 ما أصابه جرح أو قرحة.

 شهر الممرضات من الصحابة: أ -٣/٢
كان النساء يشهدن مع النبي صيل الله عليه وسلم املشـاهد، 

رأة ويسق� املقاتلة، ويداوين الجرحى وىف هذا جواز معالجة املـ
فـإنهن كـن يهيـنئ األدويـة  )٦١( ورة،للرض األجنبية الرجل األجنبي 

 كال شـ )٦٢( يحـل.للجراح ويصلحنها، وال يلمسن من الرجل مـاال 
اواة النساء للجرحى يف القتال، مل يكن ملطلـق النسـاء، بـل أن مد

كان ذلك للنساء املـدربات عـىل ذلـك ممـن لهـن خـربة يف هـذا 
 املجال وذلك لسبب�: 

أن بعض هذه الجراح كان غائرًا وخط�ًا، ومن املعروف عن  •
النساء الضعف وعدم القدرة عىل مشاهدة ذلك، فلو مل 

ة يف ذلك، ما استطاعت تكن هذه املرأة مدربة ولها خرب 
حتى النظر إىل مثل هذه الجراح الخطرة، فضًال عن 

 التعامل معها ومعالجتها.

أن هؤالء النساء لو مل تكن مدربات عىل ذلك، لكان باإلمكان  •
أن تقوم إحداهن بفعل خاطئ رمبا يؤدي إىل إزهاق روح 

 هذا الجريح أو ذاك.
 

 هن كاآليت: أما عن أشهر هؤالء املمرضات من الصحابة ف

ـ أم أيمن موالة رسول هللا ص�ي هللا عليه ١

 وسلم:
أم أ�ن واسمها بركة موالة رسول الله صيل الله عليه وسـلم، 
تزوجت عبيد بن زيد فولدت له أ�ن، وبه قد ُسميت. توفيت أم 

، كانـت مـن )٦٣(أ�ن يف أول خالفة عث�ن بن عفان ريض الله عنه
ا وكانـت تسـقي املـاء وتـداوي وحرضت أم أ�ن أحـدً  )٦٤(الحبشة

 )٦٥(الجرحى  وشهدت غزوة خيرب.

 ـ بحينة بنت الحارث: ٢
اسمها عبدة بنت الحارث بن املطلب بن عبد مناف، أسلمت 

وشهت بحينة خيرب مع رسول الله صيل  )٦٦(،)(بحينة وبايعت 
 )٦٧(الله عليه وسلم.

 ـ أم الحارث األنصارية: ٣
ارث بنت الحارث بن عروة األنصارية، أسلمت أم الحارث أم الح

شهدت أم الحارث حنيًنا مع رسول  )٦٨(،)(وبايعت رسول الله 

 )٦٩(.)(الله 

 ـ حمنة بنت جحش:٤
حمنة بنت جحش بن رباب األسدية، أخت زينب بنت جحش أم 

ًدا، فكانت تسقي ، كانت من املبايعات، وشهدت أح)٧٠(املؤمن� 
 )٧١(العطىش، وتحمل الجرحى وتداويهم، وشهدت خيربًا.

 

 ـ الربيع بنت معوذ:٥
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الربيع بنت معوذ بـن الحـارث بـن رفاعـة، أسـلمت الربيـع 

عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع  )٧٢()(وبايعت رسول الله 

 )٧٣(القتىل إىل املدينة. ،  نسقي ونداوي الجرحى، ونرد)(النبي 

 ـ رفيدة األسلمية:٦
هــي رفيــدة أو كعيبــة بنــت ســعد األســلمية، بايعــت بعــد 
الهجرة، وهي التـي كانـت تكـون يف املسـجد لهـا خيمـة تـداوي 
املرىض والجرحى، وكان سعد بن معـاذ حـ� رمـي بـوم الخنـدق 
عندها تداوى جراحه حتى مات، وشهدت رفيـدة ـ أو كعيبـة ـ 

 )٧٤(.)(رسول الله  يوم خيرب مع

 ـ أم رمثة الهاشمية:٧
ويقال أم رميثـة بنـت عمـرو بـن هاشـم بـن عبـد املطلـب، 
أسلمت وبايعت رسول الله صيل الله عليـه وسـلم وشـهدت مـع 
رسول الله صيل الله عليه وسلم خيرب، وأطعمها رسول الله صـيل 

 )٧٥(ع�.الله عليه وسلم أربع� وسًقا مترًا وخمسة أوسق ش

 ـ أم زياد األشجعية:٨
يف غزوة خيـرب  )(خرجت أم زياد األشجعية مع املصطفى 

سادسة ست نسوة، فبلغ النبـي صـيل اللـه عليـه وسـلم، فبعـث 
إليهن قال: بإذن من خـرجنت؟ ورأينـا يف وجهـه الغضـب، فقلـن: 

 )٧٦(خرجنا ومعنا دواء نداوي به الجرحى، فقسم لهن من التمر.

 ـ أم سليط النجارية: ٩
هي أم قيس بنت عبيد بن زياد، تزوجها عمرو بن قيس بـن 
مالك، فولدت لـه سـليطًا وفاطمـة، أسـلمت أم سـليط وبايعـت 

 )٧٨(وحرضت مع رسول الله يوم أحد. )٧٧(وشهدت خيرب وحنيًنا،

 ـ أم سليم النجارية:١٠
هي أم سـليم بنـت ملحـان بـن خالـد النجاريـة، اختلـف يف 

: سهيلة، وقيل: رميلة، وقيل: رميثة، كانت من عقـالء اسمها فقيل
تزوجت مالك بن النرضـ يف الجاهليـة، وأسـلمت مـع  )٧٩(النساء،

شهدت يـوم حنـ�، وشـهدت  )٨٠(السابق� إىل اإلسالم من األنصار
 )٨١(قبل ذلك يوم أحد، فكانت تسقي العطىش وتداوي الجرحى.

 ـ أم سنان األسلمية:١١
رسول اللـه صـيل اللـه عليـه وسـلم، أم سنان األسلمية، أتت 

يف  )(قالت أم سنان أتيت رسول اللـه  )٨٢(فبايعته عىل اإلسالم،
نسوة من بني غفار، فقلنا: يا رسول الله، قد أردنا أن نخرج معك 
إىل وجهك هذا، وهـو يسـ� إىل خيـرب، فنـداوي الجرحـى ونعـ� 

فإن لك صـواحب  )٨٣(له،املسلم� مبا استطعنا، فقال: عىل بركة ال
قد كلمني وأذنت لهن من قومك ومن غ�هم، فـإن شـئت فمـع 
قومك وإن شئت فمعنا قلت: معـك، قـال: فكـو� مـع أم سـلمة 

 )٨٤(زوجتي، قالت: فكنت معها.

 ـ أم عطية األنصارية:١٢
اسمها نسيبة بنت الحارث، وقيل نسـيبة بنـت كعـب كانـت 

يـه وسـلم، متـرض املـرىض، تغزو كث�ًا مع رسول الله صيل الله عل
ــلم  ــه وس ــه علي ــيل الل ــي ص ــن النب ــا ع ــى، وله ــداوي الجرح وت

عن أم عطية قالت: غزوت مع رسول الله صيل اللـه  )٨٥(أحاديث،
عليه وسلم، سبع غزوات، فكنت أصنع لهم طعامهم وأخلفهم يف 

 )٨٦(رحالهم، وأداوي الجرحى، وأقوم عىل املريـض.

 ـ معاذة الغفارية:١٣
لغفارية: كنت أنيًسا لرسول الله صيل الله عليه قالت معاذة ا

وســلم، أخــرج معــه يف األســفار أقــوم عــىل املــرىض، وأداوي 
 )٨٧(الجرحى.

 ـ أم منيع:١٤
هي أم منيع بنت عمرو بن عدي بن سنان، أسلمت وبايعت 
رسول الله صيل الله عليه وسلم، وشهدت أيًضا خيـرب مـع رسـول 

 )٨٨(الله صيل الله عليه وسلم.

 م ورقة الحارثية:ـ أ١٥
هي أم ورقة بنت عبد اللـه بـن الحـارث، أسـلمت وبايعـت 
رسول الله صيل الله عليه وسـلم، وروت عنـه وكـان رسـول اللـه 
صيل الله عليـه وسـلم، يزورهـا ويسـميها الشـهيدة، وكانـت قـد 

ح� غزا رسـول اللـه صـيل اللـه عليـه  )٨٩(جمعت القرآن الكريم.
أن أخـرج معـك، أداوي جرحـاكم،  وسلم بدًرا، قالت له: أيأذن يل
قـال: إن اللـه مهـد لـك شـهادة، ) ٩٠(لعل الله يهدي إَىل الشهادة،

هذا إىل جانب غ�هن من املمرضـات  )٩١(فكان يسميها الشهيدة،
من صحابة النبي صيل الله عليه وسلم ممـن يضـيق املقـام عـن 

 ذكرهن.

 رابًعا: تعلم الصحابة ريض الله عهنم فنون الطب
د الصـحابة ريض اللـه عـنهم الطبيـة عـىل عهـد مل تكن جهـو 

، وليدة اللحظة، ولكنهم استقوا معرفتهم الطبيـة مـن )(النبي 
أكرث من مصدر، مثل تعلم الطب مـن األمـم األكـرث حضـارة مـن 
العرب وقتذاك، أو من خالل التجربة الذاتية واملوروث العـريب يف 

فـي� عـرف  )(عـن النبـي علم الطب، أو من خالل ما أخذوه 
 بعد ذلك بالطب النبوي.

خاصة ممن عارص الجاهلية  –ال يستبعد تعلم هؤالء األطباء 
يف (جند يسابور) مركز الطب والعلوم يف اإلمرباطورية  –واإلسالم 

مــن بــالد الشــام، فقــد كــان الطبيــب  أمــاكن(الساســانية) أو يف 
إىل تعلـم هـذا العلـم يف أمــاكن  الحـاذق محتاجـا يف هـذا اليـوم

متعددة لالستفادة من تجارب األطباء. وقـد كـان السـفر متصـال 
غ� منقطع، فال يستبعد قدوم األطباء وطالب الطب مـن جزيـرة 

لقـد رحـل الحـارث بـن  )٩٢(العرب إىل هذه األماكن للتعلم فيها 
كلدة إىل أرض فارس وأخذ الطب من أهل تلك الـديار مـن أهـل 

 )٩٣(بور) وغ�ها يف الجاهليـة وجـاد يف هـذه الصـناعة (جند يسا
 )٩٤(ومترن هناك، وعرف الداء والدواء.

ذهاب األطبـاء مـن الصـحابة ريض اللـه عـنهم إىل  جانبإىل 
املراكز الطبية الشه�ة خارج الجزيـرة العربيـة، مـنهم أيضـا مـن 
تعلم فنون الطب من خالل أطباء العـرب والعجـم، عـن عائشـة 

يف آخـر -كرثت أسقامه  )(ها قالت: إن رسول الله ريض الله عن
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وكان يقدم عليـه أطبـاء العـرب والعجـم، فيصـفون لـه،  –عمره 
 فقد كانت من أعلم الناس بالطب. )٩٥(فنعالجه.

، فهنـاك )(أما عن تعلم الصحابة فنون الطب عـن النبـي 
رخ الشه� ابن خلدون الذي من املؤرخ� من أنكر ذلك، وهو املؤ 

يقول عن هذا: "  ال ينبغي أن يحمل يشء من الطب الـذي وقـع 
يف األحاديث الصحيحة املنقولة عيل أنه مرشوع، فليس هناك مـا 
يدل عليه، اللهم إذا اسـتعمل عـيل جهـة التـربك وصـدق العقـد 
اإل�ا�، فيكـون لـه أثـر عظـيم يف النفـع ولـيس ذلـك يف الطـب 

ا هو من آثار الكلمة اإل�انيـة كـ� وقـع يف مـداواة املزاجي، وإ�
 –املبطون بالعسل، فالطب املنقول يف الرشعيات من هذا القبيل 

وليس من الوحي يف يشء  –أي طب مبني عيل التجارب املوروثة 
، وإ�ا هو أمر كان العرب عاديا للعـرب، فإنـه (صـيل اللـه عليـه 

عـث لتعريـف الطـب وال وسلم) إ�ا بعث ليعلمنا الرشائع ومل يب
 )٩٦(غ�ه من العاديات".

هذا وال تتفق الدراسة مع ما ذهب إليـه ابـن خلـدون، ألنـه 
ذكر بأن أقوال النبي (صىل الله عليه وسلم) يف الطب لـيس مـن 
الوحي يف يشء، وهذا الرأي ال يتفق مع ما اتفق عليه أهل السنة 

 –لجسـد والج�عة بأن السنة النبوية من الوحي، كـ� أن طـب ا
منه ما جاء يف املنقول عنه صىل  –ك� يقول ابن حجر العسقال� 

اللــه عليــه وســلم ومنــه مــا جــاء عــن غــ�ه، وغالبــه راجــع إىل 
صىل الله عليه وسلم  ، فالطب من السنن القامئة، ألنه)٩٧(التجربة

فعله وأمر بـه، وأظهـر الرسـول الكـريم يف أقوالـه فضـل الصـحة 
 )٩٨(والعافية.

كطب األطباء، فـإن طـب النبـي (صـيل اللـه  )(ليس طبه 
عليه وسلم) متيقن قطعي إلهي، صادر من الوحي، وطـب غـ�ه 
أكرثه حدس وظنـون وتجـارب، وال ينكـر عـدم انتفـاع كثـ� مـن 
املـريض بطـب النبـوة، فإنـه إ�ـا ينتفـع بـه مـن تلقـاه بـالقبول، 

 )٩٩(ن واإلذعان.واعتقاد الشفاء به، وك�ل التلقي له باإل�ا
وأمــا شــهادة أطبــاء زمانــه بطبــه (صــىل اللــه عليــه وســلم) 
فنستخلصــها مــن قــول (الشــمردل) الــذي كــان يف وفــد نجــران: 

. ففـي فجـر )١٠٠("والذي بعثك بالحق أنت أعلـم بالطـب منـي".
اإلسالم وبداية دعوة محمد (صىل الله عليه وسـلم) حـدث يشء 

الرسول (صىل الله عليـه يف غاية األهمية بالنسبة للطب، ذلك أن 
وسلم) جاء أكـرب داعيـة لصـناعة الطـب واألطبـاء، فقـد تحـدث 
الرسول الكريم يف الطب، والصحة واملرض، والوقاية من العدوى، 
ــه ثالمثائــة مــن  ــاء، حتــى تجمعــت للــرواة عن ويف فضــائل األطب
أحاديثــه الرشــيفة بهــذا املوضــوع ســميت بعدئــذ (بالطــب 

األحاديـث الرشـيفة كانـت محـط  وال شك أن هذه )١٠١(النبوي).
اهت�م الصحابة ريض الله عنهم عيل عهد النبي (صىل الله عليـه 
وسلم)  سواء من كان مـن األطبـاء يف األصـل، أو ممـن اسـتهوته 

 هذه األحاديث لتعلم فن الطب.

 خاماًس: أول مؤسسة طبية يف اإلسالم
ريض الله عنـه، قد جعل سعد بن معاذ  )(كان رسول الله 

يف خيمة رفيدة األسلمية التي نصبها لها يف مسجده ليعـوده مـن 

قريب، وكانـت امـرأة تـداوي الجرحـى وتحتسـب بنفسـها عـىل 
. إذ ملا أصابه السـهم )١٠٢(خدمة من كانت به ضيعة من املسلم�

يف غزوة الخندق قال رسول الله (صىل الله عليه وسلم): اجعلوه 
، )١٠٣(املسـجد حتـى أعـوده مـن قريـب"يف خيمة رفيدة التـي يف 

فكان رسول الله (صـىل اللـه عليـه وسـلم) يـزوره يف خيمتهـا يف 
. �كــن اعتبــار خيمــة رفيــدة، بــالرغم مــن )١٠٤(الصــباح واملســاء 

. وقد بقـي سـعد )١٠٥(البدائية التي فيها، أول مستشفى يف اإلسالم

 )(بن معاذ ريض الله عنه يف خيمتها، حتى حَكمه رسول اللـه 
يف بني قريظة، فأتاه قومه فحملوه عـىل حـ�ر، وقـد وطئـوا لـه 

. وملا انقيض شـأن قريظـة انفجـر بسـعد بـن )١٠٦(بوسادة من أدم
 )١٠٧(معاذ "ريض الله عنه" جرحه، ف�ت منه شهيًدا.

الشك أن هذه الخيمة أو املستشـفى الصـغ� رغـم بـدائيتها، 
هذا العرص، ذلك أن  كانت متقدمة طبيا جدا بالقياس مع ظروف

 –الحالة الصحية للصحايب الجليل سعد بن معـاذ ريض اللـه عنـه 
كانـت مسـتقرة يف داخـل هـذه الخيمـة،   –رغم خطورة جرحـه 

وهذا بدوره يدل عيل مهارة رفيدة األسلمية يف عـالج مثـل هـذه 
وأنها كانت متتلك من األدوات الطبية والعقـاق�  الجراح الخطرة،

ما مكنها من املحافظة عىل اسـتقرار الحالـة الصـحية لسـعد بـن 
معاذ ريض الله ملدة طويلة نسبا، عىل الرغم من خطورة جرحـه، 
ولو أنه بقـى بهـذه املستشـفى مـدة أطـول، لكـان باإلمكـان أن 

ي تسببت يشفي من جرحه، ولكن الحركة إىل بني قريظة هي الت
 يف انفجار جرحه م� عجل بوفاته "ريض الله عنه".

اسداًس: جهود الصحابة ريض الله عهنم يف 

 صناعة األدوية يف العهد النبوي 
كان من املتوقـع جـدا أن يهـتم األعـراب مبعرفـة طبيعـة مـا 
ينبت يف صحرائهم من الشجر واألعشاب، بعد أن أفادوا منها عن 

وعندما ظهـر اإلسـالم مل يكـن مـن  .)١٠٨(طريق الصدفة والتجربة 
هديه (صىل الله عليه وسلم) وال هدي أصحابه استع�ل األدوية 
املركبة، بل كان غالب أدويتهم باملفردات، ورمبا أضافوا إىل املفرد 

. )١٠٩(ما يعاونه، وهذا غالب طب األمـم عـىل اخـتالف أجناسـهم 
وهـي وهذا يت�ىش مع القاعدة التي مازالت متبعـة حتـى اآلن، 

العدول عن الدواء املركب، إذا كان الحصول عـيل الشـفاء ممكنـا 
 )١١٠(بالدواء املفرد.

األدوية املفردة إما أن تكون نباتية، وهي مثر أو بذور أو زهر 
ــاء  ــة كأعض ــا حيواني ــة، وإم ــي حجري ــة وه ــا معدني أو ورق، إم

. كانت صناعة األدوية عـيل عهـد النبـي )١١١(الحيوانات وأحشائها
ليه وسلم) يقوم بها بعض األطباء من صـحابته ريض (صىل الله ع

الله عنهم، عن عبـد الـرحمن بـن عـث�ن: أن طبيبـا سـأل النبـي 
(صىل الله عليه وسلم) عن ضفدع يجعلها يف دواء، فنهـاه النبـي 

ويستفاد من هذا الحديث ) ١١٢((صىل الله عليه وسلم) عن قتلها.
للـه عليـه أن صناعة األدوية كانت موجودة عـيل عهـده (صـىل ا

وسلم)، وأنه كـان يراعـي فيهـا الحـالل والحـرام فـي� يـدخل يف 
 مشتقاتها.
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كانت هذه األدوية متوفرة إىل حد كب� خاصـة فـي� يتعلـق 
بأدوية تضميد الجراح، تقـول أم زيـاد األشـجعية: "خرجـت مـع 

يف غزوة خيرب سادس ست نسوة، فبلـغ النبـي (صـىل  )(النبي 
يه وسلم) فبعث إليهن، فقال: بإذن من خرجنت؟ ورأينا يف الله عل

 )١١٣(وجهه الغضب، فقلنا: خرجنا ومعنـا دواء نـداوي الجرحـى".
أي أن الدواء كان متوفرا مع ست من النساء وليس مـع صـحابية 
واحدة، وهذا يف حد ذاته خ� دليل عيل توفره. إذا كانـت بعـض 

ابة "ريض الله عنهم" يف العقاق� أو األدوية تصَنع عىل أيدي الصح
العهد النبوي، وأن هذه األدوية كانت متوفرة إىل حد كب�، فكان 
من الطبيعـي أن يكـون هنـاك مـن يبيعهـا، فقـد كـان الصـحايب 

لكـن املصـادر  )١١٥(يبيع العقـاق�. )١١٤(الجليل أبو مويس األشعري
التاريخية مل متدنا بأي معلومات عن كيفية حصوله ريض الله عنه 

ه العقاق�، وعن أسعارها، أو طبيعة املكان الـذي كانـت عىل هذ
  تحفظ فيه هذه العقاق�.

إذا كانت هذه األدوية يتم صناعتها بفكر ويد بعض األطبـاء 
من الصحابة ريض الله عنهم يف العهد النبوي، فقد وجدت بعـض 
األدوية التي كانـت تصـَنع يف املدينـة املنـورة، وإن كانـت فكـرة 

تها يـتم اسـت�اده� مـن خـارج حـدود الجزيـرة تركيبها ومشـتقا
العربية، وهو ما �كن أن نتعرف عليه من خالل ما ورد يف قصـة 

 وفاته (صىل الله عليه وسلم).

يف مرضه الذي تـويف فيـه،  )(عندما أغمي عيل رسول الله 
ــت أســ�ء بنــت عمــيس: مــا وجعــه هــذا إال مــن ذات  )١١٦(قال

ه، فلددناه، فل� أفاق، قال: مـن فعـل يب هـذا؟ فلَدو  )١١٧(الجنب،
قالوا: لَدتك أس�ء بنت عميس، ظنت أن بك ذات الجنـب، قـال: 
أعوذ باللـه أن يبتلينـي بـذات الجنـب، أنـا أكـرم عـيل اللـه مـن 

إذ ملا أفاق النبي (صىل الله عليه وسلم) وجد خشـونة  )١١٨(ذلك.
مباذا؟ قلنا: بـالعود الُلد فقال:" ما صنعتم يب؟ قالوا: لددناك. قال: 

الهندي ويشء من ورس وقطرات زيت، فقال: مـن أمـركم بهـذا؟ 
قالوا: أس�ء بنت عميس، قال: هذا طب أصابته بـأرض الحبشـة، 

فقـد أيت بـه  )١١٩(وكانت أم سلمه وأس�ء بنت عميس ه� لَدتاه.
وهي أس�ء بنت عمـيس  )١٢٠(بعض مهاجري الحبشة إيل الحجاز.

ح بـذلك رسـول اللـه (صـىل اللـه عليـه ريض الله عنهـا، كـ� رص 
وسلم)، ك� يستفاد من ذلك أيضا جواز است�اد الدواء من خارج 

 دولة اإلسالم، طاملا أن فيه فائدة لصحة اإلنسان.
أما اللدود فهو دواء يصنع كالعج� كريه الطعـم يحيشـ بـه 
جانب الفم يف الشدق، ويرتكه ليبتلعـه املـريض شـيئا فشـيئا، وال 

كراهة طعمه وطـول بقـاء هـذا الطعـم يف الفـم هـو شك يف أن 
الذي أعطاه هذا االسم، ألن اللدود هو الغريم الـذي ال يفارقـك، 

 –أمـا عـن مكونـات دواء اللـدود  )١٢١(ومن هنا يقال عدو لدود.
والذي  نقلت فكرة مكوناته وفائدتـه الصـحية الصـحابية أسـ�ء 

ن من شيئ� فهو ك� ورد آنفا يتكو  –بنت عميس ريض الله عنها 
أوله�: العود الهندي وهو نوعان أحـده�: يسـتعمل يف األدويـة 
وهو الكست، ويقال لـه: القسـط، والثـا�: يسـتعمل يف الطيـب، 
ويقال له: األلَوة، والقسط نوعان: أحده� البيض الذي يقال لـه: 
البحري، واآلخـر: الهنـدي وهـو أشـده� حـرَا، واألبـيض أليـنه�، 

والعود الهندي عموًمـا غنـي مبشـتقات  )١٢٢(ًداومنافعه� كث�ة ج
) الــذي يــذيب الــبلغم، AC. Benzoiqueالحــامض البنــزوييك (

ـابات  ويقتل الجراثيم وال زالت مشتقاته تدخل يف كثـ� مـن الرش
أما ثا� مشتقات اللدود وهـو الـورس فإنـه ) ١٢٣(املضادة للُسعال.

 يجلب من اليمن، وهو أحمر قان يوجد عىل قشور شجر ينحـت
، وأجــوده )١٢٤(منهــا ويجمــع، وهــو شــبيه بــالزعفران املســحوق 

 )١٢٥(األحمر الل� يف اليد، القليل الُنخالة.

اسبًعا: أفكار الصحابة الطبية عيل عهد النيب 

 (صىل الله عليه وسلم)
الجــروح بوضــع الخــرق  –يف ذلــك العرصــ  –عــالج األطبــاء 

يـف بعضها فوق بعض عىل الجراح وأي بتضميده بها، ولقطـع نز
الدم املنبعـث مـن الجـروح، اسـتعملوا الرمـاد والزيـوت املغليـة 

وهذه الفكرة الطبيـة  )١٢٦(لتَسكب عىل الجرح لقطع نزيف الدم.
التي من شأنها أن تحافظ عىل حياة اإلنسان فعلها الصحابة ريض 

يف غـزوة أحـد، عنـدما كـرثت جراحـه )(الله عنهم مـع النبـي 
وسلم) وكانـت حياتـه الرشـيفة معرضـة لخطـر  (صىل الله عليه

 املوت.
ملا كان يوم أحد وانرصف املرشكون، خرج النساء إيل الصحابة 

. وخلص العدو إيل )١٢٨(فيمن خرج )١٢٧(يعينونهم و فكانت فاطمة
رسول الله (صىل الله عليه وسلم) فقـذف بالحجـارة حتـى وقـع 

) ١٢٩(اه،لشقه، وأصيبت رباعيته، وُشـج يف وجنتيـه، وكُلمـت شـفت

فجعل الدم يسيل عىل وجهـه، وجعـل �سـح الـدم عـن وجهـه، 
 .)١٣٠(ويقول: كيف يُفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم ؟

سـألوا ســهل بـن ســعد السـاعدي ريض اللــه عنـه: بــأي يشء 

؟ فقال: ما بقي أحد من الناس اعلم )(دووي جرح رسول الله 
رسـه، وكانـت فاطمـة تغسـل به مني، كان عيل يجيء باملـاء يف ت

، فل� رأت فاطمة الدم ال يزيد إال كرثة، )١٣١()(الدم عن وجهه 
أخذت قطعة حص� فأحرقتهـا، حتـى إذا صـارت رمـادا، ألصـقته 
بالجرح، فأستمسك الدم برماد الحص� املعمول من الـربدي، ولـه 

لـذع، فـإن  فعل قوي يف حبس الدم، ألن قيه تجفيًفا قويًـا، وقلَـة
ــدم  ــذع هيجــت ال ــا ل ــان فيه ــف، إذا ك ــة التجفي ــة القوي األدوي

وزعم أهل الطب أن الُحرص كلها إذا أحرقـت تبطـل ) ١٣٢(وجلبته.
ــأنه  ــن ش ــاد م ــذلك، ألن الرم ــه ك ــاد كل ــل الرم ــدم، ب ــادة ال زي

 )١٣٣(القبض.
هذا و�كن القول بأن ما فعلته السيدة فاطمة الزهـراء ريض 

لدم السائل من جسـد النبـي (صـيل الله عنها، من وقف لنزيف ا
الله عليه وسلم) مل يكن من قبيل الصدفة، وإ�ا كـان نابعـا مـن 

 معلومات طبية أصيلة، وذلك لسبب�: 
أنها لو مل تكن متأكدة بأن رماد الحص� املصنوع من الربدي،  – ١

سيفيد يف وقف نزيف الدم، ما كانت أن تغامر بحياة أبيها رسول 

 .)(، فرمبا كان يف ذلك أذاه )(الله 
أنها عمدت إىل حرق الحص� املصنوع من الربدي، ومل تقم  – ٢

بحرق بعض أغصان الشجر أو حتى األعشاب املتواجدة بالتأكيد 
يف املكان، أو بعض خرق الثياب املستخدمة يف تضميد الجراح، 
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يقنها بأن حص� الربدي له لتحصل عىل الرماد، وهذا بالتأكيد لت
 نتائج ايجابية وفعالة ملنع نزيف مثل هذه الجراح.

 
أما عن فكرة عالج مرض النملة اآلنف الذكر، فـإن الصـحابية 
الشفاء بنت عبد الله ريض الله عنها كانـت تعالجهـا عـن طريـق 
الرُقية، فكانت ترقي بها عىل عود (كـركم) سـبع مـرات، وتضـعه 

أي مصـنوع يف  –كه عىل حجر بخـَل ثقيـف مكانا نظيفا، ثم تدلَ 
أمـا عـن أفكـار وخـربة طبيـب ) ١٣٤(وتطليه عىل النملـة. –ثقيف 

العرب األول يف العهد النبـوي، الصـحايب الحـارث بـن كلـدة ريض 
الله عنه فكان أول طبيب عريب اطلع عىل الطب اليونا� ودرسـه 
 عىل أطبائـه، وأول مـن مارسـه مـنهم عـىل القواعـد العلميـة، ال

ومن األمثلة عىل خربته العمليـة يف مجـال الطـب،  )١٣٥(التقليدية.
أن معيقب بن أيب فاطمة األزدي كان خازنـا لعمـر بـن الخطـاب 
ريض الله عنه وكاتبا له، فأصابه الجذام فدعا له عمر، الحارث بن 
كلدة الثقفي وقال له: عالجه. قال: يـا أمـ� املـؤمن� أمـا أن يـربأ 

ى يقف مرضه فال يزيد. قـال عمـر فـذاك. فال، ولكني أداويه حت
فكان يأمر بالحنظل الرطب فيدلَك به قدميه وال يزيده عىل ذلك 

 )١٣٦(فوقف مرضه حتى مات.
وعىل الجملة فإن طب العرب يف فجـر اإلسـالم، صـار أسـاس 
املعارف يف الطب العريب عىل مدى القرن الذي تاله وحتى اطالع 

يف زمـن الخليفـة  -سـع  بشـكل وا –العرب عىل الطـب اليونـا� 
 -٧٥٤ /هجريــــة ١٥٨ – ١٣٦العبــــايس أيب جعفــــر املنصــــور (

  )١٣٧(م).٧٧٥
 

ثامًنا: أجور األطباء عىل عهد النيب (صىل الله 

 عليه وسلم)
اختلفت أجور األطباء من الصحابة ريض الله عنهم، عىل عهد 

أو عينـا، ومـا ، ما ب� الحصول عىل األجر املادي نقدا، )(النبي 
بــ� العمــل يف مجــال الطــب حســبة لوجــه اللــه وابتغــاء األجــر 
والثواب منه سبحانه وتعايل. عن ابن عباس ريض اللـه عـنه�، أن 

فـأمر لـه بصـاع�  )١٣٨(احتجم، وأعطي الَحجام أجـره )(النبي 
وطَب الحارث بن كلدة بـأرض فـارس وحصـل لـه  )١٣٩(من طعام.

.ويستفاد من ذلك أن العمل يف مجال الطـب )١٤٠( بذلك مال كث�
بأجر مايل أو عيني ال بأس بـه يف اإلسـالم، وذلـك عـىل أسـاس أن 
الطبيب يبذل يف عمله هذا مجهوًدا كب�ًا، كـ� أنهـا مهنـة هامـة 
ورضورية جدا للناس، ولـو كـان األجـر فيهـا محرمـا، لزهـد فيهـا 

وبئـة، ولفسـدت األطباء، وترتب عـىل ذلـك انتشـار األمـراض واأل 
 أحوال الناس، بفساد صحتهم، وزوال عافيتهم.

 
إىل جانب العمل بأجر يف مجال الطب، فقد وجد من األطباء 
الصحابة ريض الله عنهم من عمـل يف مجـال الطـب ولـو لـبعض 
الوقت تطوعا وحسـبة للـه تعـاىل. فقـد كانـت رفيـدة األسـلمية 

يف غزوة الخندق وتحتسب  )(تداوى الجرحى يف مسجد النبي 
ويف  )١٤١(بنفسها عىل خدمة من كانت بـه ضـيعة مـن املسـلم�.

الوقت نفسه شهدت رفيدة خيرب مع رسول الله (صيل الله عليـه 
 )١٤٢(وسلم) فأسهم لها سهم رجل.

 )(كانت خيرب م� أفـاء اللـه عـز وجـل عـىل رسـول اللـه 
قمـح وشـع�  )١٤٣(وقَسمها ب� املسلم�، )(خَمسها رسول الله 

 )(وغ� ذلك، قَسمه  –أي نوى لعلف الحيوانات  –ومتر ونوى 
نساء مـن  )(وشهد خيرب مع رسول الله ) ١٤٤(عىل قدر حاجتهم.

يرضب من الفيء، ومل  )(لهن رسول الله   )١٤٥(املسلم�، فرضخ
ـن خيـرب لعـالج  )١٤٦(لهن بسـهم وكـان هـؤالء النسـاء ممـن حرض

 الجرحى ك� ذكر آنفا.

ألم رمثــة خمســة أوســق مــن قمــح  )(قَســم رســول اللــه 
وأطعم رسول الله (صىل الله عليه وسلم) حمنـة بنـت  )١٤٧(خيرب،

وأقطـع رسـول اللـه (صـىل  )١٤٨(جحش يف خيرب أيضا، ثالث� وسقا
وسلم) بُحينـة بنـت الحـارث، مـن خيـرب ثالثـ� وسـقا  الله عليه

، وأم الضحاك بنـت سـعد األنصـارية شـهدت خيـرب مـع )١٤٩(أيًضا
 )١٥٠(رسول الله (صىل الله عليه وسلم) فأسهم لها سهم رجل.

ـن خيـرب  هذا ومل يكن أجر الطبيبات واملمرضات الـاليت حرض
� مع رسول الله (صىل الله عليه وسلم)، كله مـن القمـح والشـع

والتمر ونحو ذلك، بل كان أجر بعضهن من الُحيل وما تتزين بـه 
النساء، فعن امرأة من غفار قالت: ملا فتح رسول الله (صىل اللـه 
عليه وسلم) خيرب رضخ لنا من الفيء، وأخذ هـذه القـالدة التـي 
يف عنقي فأعطانيها، وعلقها بيده يف عنقـي، فـو اللـه ال تفـارقني 

 )١٥١(حتى ماتت، ثم أوصت أن تدفن معها.أبدا، فكانت يف عنقها 
عىل الرغم من أن املصادر التاريخية قد أفاضت يف الحـديث 

للطبيبـات واملمرضـات مـن الصـحابيات  )(عن عطايـا النبـي 
الاليت حرضن خيرب، إال إن هذه العطايا مل تكن قارصة عـىل غـزوة 

لنبوية ما يؤكد عىل خيرب فقط، فقد ورد يف مصادر تاريخ الس�ة ا
أن هذا األمر كان يف كل غزوة تشارك فيها الطبيبات واملمرضـات 

 )(، قالت أم عطية: كنـا نغـزو مـع النبـي )(مع رسول الله 
فنداوي الجرحى، و�رض املريض، ويرضخ لنا من املغنم. والرضـخ 

رون للنساء مع الرجال قس� يف العطية القليلة، وأكرث الفقهاء ال ي
  )١٥٢(املغازى.
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ةُ   َخاِمتَ

من خالل ما تم ذكره عن (جهود الصحابة الطبية عـىل عهـد 

 �كن أن نخلص بالنتائج اآلتية: )(النبي 

ظهر من خالل البحث بأن هناك العديد من األحاديث  -
ل النبوية الرشيفة التي تحث عىل تعلم الطب، والعم

 باألسباب، وأنه ال يتناىف مع التوكل عىل الله تعاىل.

تب� من خالل الدراسة بأن طبيب العرب األول يف الجاهلية  -
وصدر اإلسالم، وهو الحارث بن كلدة الثقفي، كان مسل�، 
ومل �ت عىل الكفر ك� هو شائع عنه يف الكث� من املصادر 

الله عليه التاريخية، ك� كانت له صحبة مع النبي (صىل 
وسلم)، وأن النبي (صىل الله عليه وسلم) كان يأمر من 

 كانت به علَة أن يذهب للعالج عنده.

وضح من البحث بأن عدد النساء الصحابيات املتخصصات  -
يف الطب والتمريض يف العهد النبوي قد فاق عدد الصحابة 
الرجال من األطباء، وأنهن كن يعالجن يف الغالب الجرحى 

يف الغزوات اإلسالمية املختلفة، وهذا األمر له من الرجال 
مدلول آخر غ� تفوقهن يف هذا العلم، وهو أن اإلسالم مل 
يأت للتضييق عىل املرأة والحد من حريتها ك� يدعى أعداء 

 اإلسالم، ولكنها رشيك حيوي وفعال يف املجتمع اإلسالمي.

أبانت الدراسة بأن معرفة الصحابة ريض الله عنهم بعلم  -
الطب، كانت نتاج التعلم يف املراكز الطبية الشه�ة يف بالد 
فارس وبالد الشام، هذا فضالً عن املوروث العريب يف علم 
الطب، ك� كان ألحاديث النبي (صىل الله عليه وسلم) 
الدور األكرب يف تقدم الصحابة ريض الله عنهم يف علم 
الطب، هذا مع عدم إغفال دور التجربة الشخصية 

 �رسة يف ذلك.وامل

كشفت الدراسة بأن صناعة األدوية كانت متوفرة يف العهد  -
النبوي، وأن الصحابة األطباء كانوا يقومون برتكيبها، بل 
ووجد منهم من تخصص يف بيعها، ك� كانت هناك بعض 
العقاق� املستوردة من خارج شبه الجزيرة العربية، سواء 

واء، أو للمواد كان هذا االست�اد لفكرة تركيب هذا الد
 الطبية املستخدمة فيه.

أظهر البحث بأن أفكار الصحابة الطبية كانت عملية وقابلة  -
للتطبيق، ومل تكن نظرية وحبيسة العقول، خاصة يف 
التعامل مع الجروح، وأن جهودهم الطبية كانت مبثابة 
النواة التي بنيت عليها الصيحة الطبية الكربى يف العصور 

 ة.اإلسالمية الالحق
 
 
 
 
 

 :الَهواِمُش 
 
الطب ابن قيم الجوزية، محمد بن أيب بكر بن أيوب بن قيم الجوزية: ) ١(

، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، ب�وت: دار إحياء الرتاث النبويِ 
  .١٠٧صت)، -العريب، (د

، تحقيق: عىل املقدمة: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون) ٢(
 ٣جـم، ٢٠٠٦عبد الواحد، مرص: الهيئة املرصية العامة للكتاب، 

  .١٠٢٦ص
: تخريج الدالالت التلمسا�، عىل بن محمد املعروف بالتلمسايت) ٣(

السمعية عىل ما كان عىل عهد رسول الله (صىل الله عليه وسلم) من 
محمد سالمه،  ، تحقيق: أحمدالحرف والصنائع والع�الت الرشعية

وزارة األوقاف املرصية،  –مرص: املجلس األعىل للشئون اإلسالمية 
  .٦٧٨صم، ١٩٩٥

 . ٥، صالطب النبوي )٤(
  .١٦٨ـ  ١٦٧ص، الطب النبوي) ٥(
  .٨٧٨ـ  ٨٧٥ص ٢، جـاملقدمة) ٦(
، طبقات األممابن صاعد األندليس، القايض أحمد بن صاعد األندليس: ) ٧(

م، ١٩١٢وت: مطبعة اآلباء اليسوعي�، تحقيق: لويس شيخو، ب� 
  .٤٩ص

، بغداد: دار مخترص تاريخ الطب العريبالسامرايئ، ك�ل السامرايئ: ) ٨(
  ٢٢٥، ص١. جـت)-النضال، (د

: زاد ابن قيم الجوزية، محمد بن أيب بكر بن أيوب بن قيم الجوزية) ٩(
وت: ، ب� ٢٥، تحقيق: شعيب األرنؤوط، طاملعاد يف هدي خ� العباد

  .١٥ص ٤جـم، ١٩٩١مؤسسة الرسالة، 
  .٦٣ص ٤جـ ،زاد املعاد يف هدي خ� العباد) ١٠(
  .٦٧٨، صتخريج الدالالت السمعية) ١١(
  .١٧، ص٤، جـزاد املعاد) ١٢(
  .٦٧٥، صتخريج الدالالت السمعية) ١٣(
القاهرة: دار الهالل،  تاريخ التمّدن اإلسالمي،زيدان، جرجي زيدان: ) ١٤(

  ٢٣ص ،٣جـ ت)،-(د
) الكهانة: ادعاء علم الغيب، كاإلخبار مبا سيقع يف األرض، مع االستناد ١٥(

إىل سبب، واألصل فيه اسرتاق الجني السمع من كالم املالئكة، 
فيلقيه يف أذان الكاهن، والكاهن لفظ يطلق عىل العّراف، يُنظر: 

فتح الباري برشح العسقال�، أحمد بن عىل بن حجر العسقال�: 
 ١٠جـم. ١٩٨٦، القاهرة: دار الريان للرتاث، ١، طلبخاريصحيح ا

 . ٢٢٧ص
  .٩، صالطب النبوي) ١٦(
القطعة الغليظة من األرض، وبها سمى والد الحارث بن  ) الكلدة:١٧(

. حاشية ١٠٢٧ص ٣كلدة طبيب العرب املشهور. يُنظر: املقدمة، جـ
 ). ١٥٧٠رقم (

 . ٦٨٠، صتخريج الدالالت السمعية) ١٨(
إخبار العل�ء طي، عىل بن القايض األرشف يوسف القفطي: القف) ١٩(

  .١١١ص ت)،-، القاهرة: مكتبة املتنبي، (دبأخبار الحك�ء
تاريخ اإلسالم السيايس والديني والثقايف حسن، حسن إبراهيم حسن: ) ٢٠(

  .٤١٧ص ١جـم،  ١٩٩٦، ب�وت: دار الجيل، ١٤، طواالجت�عي
اسم السعدي املعروف بابن أيب ابن أيب أصيبعة، أحمد بن الق) ٢١(

، تحقيق: محمد باسل عيون عيون األنباء يف طبقات األطباءأصيبعة: 
  .١٤٥. ص١٩٩٨، ب�وت: دار الكتب العلمية، ١السود، ط

  .٢٢٩ص ١، جـمخترص تاريخ الطب العريب) ٢٢(
االستيعاب ابن عبد الرب، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرب: ) ٢٣(

، ب�وت: دار ١، تحقيق: عىل محمد البجاوي، طصحابيف معرفة األ 
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 . ٢٨٣ص ١جـم، ١٩٩٢الجيل، 

 . ١١٢، صإخبار العل�ء بأخبار الحك�ء) ٢٤(
، بغداد: ٣، طاملفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالمعىل، جواد عىل: ) ٢٥(

  .٣٨٣ص ٨م، جـ١٩٩٣جامعة بغداد، 
  .١٤٦ـ  ١٤٥، صعيون األنباء يف طبقات األطباء) راجع: ٢٦(
  .١١٣، صإخبار العل�ء بأخبار الحك�ء) ٢٧(
، سنن أيب داودأبو داود، أبو داود سلي�ن بن األشعث األزدي: ) ٢٨(

 ٢٠٠٩، دمشق: دار الرسالة العاملية، ١تحقيق: شعيب األرنؤوط، ط
  .٢٥ص ٦جـم، 

بنت الحارث بن كلدة الثقفي، زوج عتبة بن غزوان،  أردةأزدة أو  )٢٩(
العسقال�، بة بالبرصة، وهو أول أم� عليها. يُنظر: كانت مع عت

. تحقيق: اإلصابة يف متييز الصحابةأحمد بن عىل بن حجر العسقال�: 
، القاهرة: مركز هجر للبحوث، ١عبد الله بن عبد املحسن الرتيك، ط

  ١١٨ص ١٣جـم، ٢٠٠٨
  .١٢٥ـ  ١٢٤ص ١٣جـ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٣٠(
  .٥١٢ـ  ٥١١ص ١٣جـ، ييز الصحابةاإلصابة يف مت) ٣١(
تلقيح فهوم أهل األثر يف ابن الجوزي، عبد الرحمن بن الجوزي: ) ٣٢(

  .١٠١صم، ١٩٧٥، القاهرة: مكتبة اآلداب، عيون التاريخ والس�
  .٢٢٨ص ١، جـمخترص تاريخ الطب العريب) ٣٣(
مي نظام الحكومة النبوية املسالكتا�، محمد بن عبد الحي الكتا�: ) ٣٤(

م،  ٢٠٠١، ب�وت: دار الكتب العلمية، ١، طالرتاتيب اإلدارية
 . ٤٧٧ص

  .١٤٩، صعيون األنباء يف طبقات األطباء) ٣٥(
 . ٣٨٢ص ٨، جـاإلسالم املفصل يف تاريخ العرب قبل) ٣٦(
  .١١٢، صإخبار العل�ء بأخبار الحك�ء) ٣٧(
 ) الحجامة: وضع كأس عىل الجلد وبالكأس قطعة قطن أو قرطاس٣٨(

مشتعلة، فح� يلصق الكأس بالجلد يفرغ منه بعض هوائه املحرتق 
و�تص الجلد، فيأيت الدم املحتقن بداخل العضو إىل سطح الجلد، 
ويسرتيح العضو، يُنظر: كرشيد، صالح الدين: "الطب النبوي"، مجلة 

م، ١٩٨١، ١٦، بغداد: اتحاد املؤرخ� العرب، العدد العريباملؤرخ 
  .٢٧٠ص

  .٤١٧ص ١، جـاإلسالم السيايس والديني والثقايف واالجت�عي تاريخ) ٣٩(
  .١٤٥، صعيون األنباء يف طبقات األطباء) ٤٠(
تاريخ الصحابة الذين روى عنهم ابن حبان، محمد بن حبان البستي: ) ٤١(

، ب�وت: دار الكتب العلمية، ١، تحقيق: بوران الضناوي، طاألخبار
  .٩٩صم، ١٩٨٨

  .٦٧٨ـ  ٦٧٧ص السمعية،تخريج الدالالت ) ٤٢(
  .١٥٣، صعيون األنباء يف طبقات األطباء) ٤٣(
  .٢٥ص ٣، جـتاريخ اإلسالم السيايس والديني والثقايف واالجت�عي) ٤٤(
  .٣٤٨ـ  ٣٤٧ص ٥جـ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٤٥(
  .٧٥١ص ٢جـ ،االستيعاب يف معرفة األصحاب) ٤٦(
)  ٧، ٦، ٥، ٤، حاشية ( ١٤٠ـ  ١٣٩ص ٥جـ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٤٧(

  نفس الجزء والصفحة.
  .٢٠١ص، تاريخ الصحابة الذين روى عنهم األخبار) ٤٨(
  .٦٧٧، صتخريج الدالالت السمعية) ٤٩(
 . ٣٠ص ١٤، جـاإلصابة يف متييز الصحابة) ٥٠(
  .١٨٦٩ـ  ١٨٦٨ص ٤جـ ،االستيعاب يف معرفة األصحاب) ٥١(
 . ٣٥ص ٦، جـأيب داود سنن) ٥٢(
  .٥١٩ـ  ٥١٧ص ١٣جـ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٥٣(
، مفاتيح العلومالخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي:  )٥٤(

م،  ٢٠٠٤تحقيق: فان فلوتن، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

 

 
  .١٥٨ص

  .٣٥ص ٦جـ، أيب داود سنن) ٥٥(
  .١٩٤٨ص ٤جـ ،االستيعاب يف معرفة األصحاب) ٥٦(
  .٤٥٨ص ١٤جـ، إلصابة يف متييز الصحابةا) ٥٧(
الروض األنف يف رشح الس�ة النبوية السهييل: عبد الرحمن السهييل: ) ٥٨(

، القاهرة: دار الكتب ١، تحقيق: عبد الرحمن الوكيل، طالبن هشام
  ١١٨ص ٤جـ م،١٩٦٧اإلسالمية، 

، الطبقات الكب�ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري:  )٥٩(
عىل محمد عمر، القاهرة: الهيئة املرصية العامة للكتاب، تحقيق: 

  .٢١٦ص ١٠جـم،  ٢٠٠٢
  .٤٨٩ـ  ٤٨٨ص ١٣جـ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٦٠(
  .٩٤ـ  ٩٢ص ٦جـ ،فتح الباري برشح صحيح البخاري) ٦١(
  .٦٠١، صالرتاتيب اإلدارية) ٦٢(
  .٢١٥ـ  ٢١٢ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٦٣(
  .٢٩٣ص ١٤جـ، يز الصحابةاإلصابة يف متي) ٦٤(
  .٥٩٩، صالرتاتيب اإلدارية) ٦٥(
  .٢١٧ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٦٦(
  .١٩٦ص ١٣جـ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٦٧(
  .٣٢٢ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٦٨(
  .١٩٢٨ص ٤جـ ،االستيعاب يف معرفة األصحاب) ٦٩(
  .١٨١٣ص ٤جـ ،االستيعاب يف معرفة األصحاب) ٧٠(
  .٢٩٢ص ١٣جـ، ابة يف متييز الصحابةاإلص) ٧١(
  .٤١٦ـ  ٤١٥ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٧٢(
  .٩٤ص ٦جـ ،فتح الباري برشح صحيح البخاري) ٧٣(
  .٢٧٦ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٧٤(
  .٢١٦ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٧٥(
  .٥٩٩، صالرتاتيب اإلدارية) ٧٦(
  .٣٩٠ـ  ٣٨٩ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٧٧(
  .١٩٤٠ص ٤جـ ،تيعاب يف معرفة األصحاباالس) ٧٨(
 .١٩٤٠ص ٤جـ ،االستيعاب يف معرفة األصحاب) ٧٩(
  .٣٩٥ص ١٤جـ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٨٠(
  .٣٩٥ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٨١(
  .١٩٤١ص ٤جـ ،االستيعاب يف معرفة األصحاب) ٨٢(
ريد ، تحقيق: أحمد فالس�ة النبويةابن إسحاق، محمد بن إسحاق:  )٨٣(

  .٤٨٢ص ٢جـم،٢٠٠٤، ب�وت: دار الكتب العلمية، ١املزيدي، ط
  .٢٧٦ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٨٤(
  .١٩٤٧ص ٤جـ ،االستيعاب يف معرفة األصحاب) ٨٥(
 .٤٢٢ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٨٦(
 . ١٨٨ص ١٤جـ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٨٧(
 .٣٨٠ -٣٧٩ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٨٨(
 . ٤٢٤ص ١٠، جـالكب� الطبقات) ٨٩(
  .١٩٦٥ص ٤جـ ،االستيعاب يف معرفة األصحاب) ٩٠(
 ٤٢٤ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٩١(
 . ٣٨٧ص  ٨، جـ املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم) ٩٢(
 . ١١١ ص الحك�ء،إخبار العل�ء بأخبار ) ٩٣(
 . ١٤٥ص ، عيون األنباء يف طبقات األطباء )٩٤(
 . ٤٧٦ ، صاإلداريةالرتاتيب  )٩٥(
 . ١٠٢٧ ص ٣جـ  املقدمة، )٩٦(
 . ١٤٠ص ١٠جـ  فتح الباري برشح صحيح البخاري )٩٧(
من دالئل األعجاز العلمي يف القرآن الخطيب، مويس الخطيب:  )٩٨(

 ١٩٩٤، القاهرة: مؤسسة الخليج العريب، ١، طالكريم والسنة النبوية
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 .  ٢٣م، ص 

 .  ٣٦ -٣٥ ص ٤، جـ زاد املعاد يف هدي خ� العباد )٩٩(
 .  ٢٤، ص من دالئل األعجاز العلمي يف القرآن الكريم والسنة النبوية ) ١٠٠(
 .  ٢٢٥ص  ١ك�ل السامرايئ : مخترص تاريخ الطب العريب .جـ  ) ١٠١(
 .  ١٨٣٨ص  ٤،  جـ االستيعاب يف معرفة األصحاب ) ١٠٢(
 .   ٣٨٣ص  ١٣، جـ اإلصابة يف متييز الصحابة ) ١٠٣(
 .   ٣٨٧ص  ٨، جـ يخ العرب قبل اإلسالماملفصل يف تار ) ١٠٤(
 .   ٤١٥ص ٢، جـ مخترص تاريخ الطب العريب ) ١٠٥(
 .   ٢٨٩ص  ٦، جـ الروض األنف يف رشح الس�ة النبوية البن هشام ) ١٠٦(
 .   ٤٢٢ص  ٢، جـ الس�ة النبوية ) ١٠٧(
 .   ٣٤٤ص  ٢، جـ مخترص تاريخ الطب العريب ) ١٠٨(
 .   ١٠ص  ٤، جـ عبادزاد املعاد يف هدي خ� ال ) ١٠٩(
 .   ٢٤، ص من دالئل األعجاز العلمي يف القرآن الكريم والسنة النبوية ) ١١٠(
 .   ١٦٩ص  مفاتيح العلوم، ) ١١١(
 .   ٢٠ص  ٦، جـ سنن أيب داود ) ١١٢(
 .   ٣٧٠ص  ١٤، جـ اإلصابة يف متييز الصحابة ) ١١٣(
شعر، هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن الج�هر بن األ ) ١١٤(

أسلم مبكة وهاجر إيل الحبشة، مات أبو مويس األشعري ريض الله 
هجرية يف خالفة معاوية بن أيب سفيان، يُنظر:  ٥٢عنه سنة 

 .   ١٠٩ -٩٨ص  ٤الطبقات، جـ 
 .   ٥٣٥، ص الرتاتيب اإلدارية ) ١١٥(
هي أس�ء بنت عميس بن معد، أسلمت مبكة قد�ًا، وبايعت،   )١١٦(

مع زوجها جعفر بن أيب طالب، ينظر: عيون وهاجرت إىل الحبشة 
 .    ٣٢٢التاريخ والس�، ص 

ذات الجنب: رمبا هي الزائدة الدودية ، وما يعقبها من انفجار  ) ١١٧(
التاريخ الصحي الزائدة وااللتهاب الربيتو�. مؤنس، حس� مؤنس: 

 .    ٥٧م، ص  ٢٠٠٠، )، مرص: دار املعارفللرسول (ص
، تحقيق: تاريخ الرسل وامللوكجرير الطربي: الطربي، محمد بن  )١١٨(

 ٣م، جـ  ١٩٩٠، مرص: دار املعارف، ٦محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
 .    ١٩٦ص 

 .    ٢٠٩ -٢٠٨ص  ٢، جـ الطبقات الكب� )١١٩(
 .    ٦٤)، صالتاريخ الصحي للرسول ( ص)  ١٢٠(
 .    ٦٥)، صالتاريخ الصحي للرسول (ص) ١٢١(
 .     ٣٥٣ ،٣٤٣ص  ٤، جـ  العبادزاد املعاد يف هدي خ�) ١٢٢(
، بغداد: املؤرخ العريب) كرشيد، صالح الدين: "الطب النبوي"، مجلة ١٢٣(

 .     ٢٧٢ص م، ١٩٨١، ١٦اتحاد املؤرخ� العرب، العدد 
 .       ١٧٠ص  مفاتيح العلوم،) ١٢٤(
 .      ٤٠٣ص  ٤، جـ زاد املعاد يف هدي خ� العباد) ١٢٥(
 .      ٣٩٩ – ٣٨٨ص  ٨، جـ عرب قبل اإلسالماملفصل يف تاريخ ال) ١٢٦(
فاطمة بنت رسول الله (صيل الله عليه وسلم) وأمها خديجة بنت ) ١٢٧(

خويلد، ولدتها وقريش تبني البيت الحرام، وذلك قبل النبوة 
 .      ٢٠ص  ١٠بخمس سن�. ابن سعد: الطبقات الكربى. جـ 

       .٤٣١ص  ٧، جـ فتح الباري برشح صحيح البخاري) ١٢٨(
 .      ٣٣٦ص  ١، جـ الس�ة النبوية) ١٢٩(
 .      ٥١٥ص  ٢جـ    تاريخ الرسل وامللوك) ١٣٠(
 .      ١٨٧ص  ٦، جـ فتح الباري برشح صحيح البخاري) ١٣١(
 .      ٣٨، صالطب النبوي) ١٣٢(
 .      ١٨٤ص  ١٠، جـ فتح الباري برشح صحيح البخاري) ١٣٣(
 .      ١٨٦٩ص  ٤ ، جـاالستيعاب يف معرفة األصحاب) ١٣٤(
 .      ٢٣٨ص  ١، جـ مخترص تاريخ الطب العريب) ١٣٥(
 .      ٦٨١، ص تخريج الدالالت السمعية) ١٣٦(

 

 
 .      ٢٢٧ص  ١، جـ مخترص تاريخ الطب العريب) ١٣٧(
 .      ٣٩، ص الطب النبوي) ١٣٨(
 .      ٥٣ص  ٤، جـ زاد املعاد يف هدي خ� العباد) ١٣٩(
 .      ٤٧٧ ، صالرتاتيب اإلدارية) ١٤٠(
 .      ٦٧٣، صتخريج الدالالت السمعية )١٤١(
 .      ١٩٠٧ص  ٤، جـ االستيعاب يف معرفة األصحاب) ١٤٢(
 .      ٤٩٢ص  ٢، جـ الس�ة النبوية )١٤٣(
 .      ٥٢٧ص  ٦، جـ الروض األنف يف رشح الس�ة النبوية البن هشام )١٤٤(
أي أنه  –ا تكرس من اليشء الرطب كرسة فتعطيه أن) أصل الرضخ ١٤٥(

يأخذ لهن من السهم فيعطيهن، يُنظر:  وسلم) كان(صيل الله عليه 
      .٥٧٢ص  ٦جـ ، الروض األنف يف رشح الس�ة النبوية البن هشام

 .      ٤٨٢ص  ٢، جـ الس�ة النبوية )١٤٦(
 .      ٥٢٨ص  ٦، جـ الروض األنف يف رشح الس�ة النبوية البن هشام) ١٤٧(
 .      ٢٣٠ -٢٢٩، ص١٠، جـ الطبقات الكب�) ١٤٨(
 .      ١٧٩٣، ص ٤، جـاالستيعاب يف معرفة األصحاب) ١٤٩(
 .      ٤٢٢، ص ١٤، جـاإلصابة يف متييز الصحابة) ١٥٠(
 .      ٤٨٢، ص٢، جالس�ة النبوية ) ١٥١(
 .      ٥٨٥ص  ٦، جـ الروض األنف يف رشح الس�ة النبوية البن هشام) ١٥٢(
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هـ/  ٥٩٧م) حسب رواية عماد الدين األصفهاني (ت.  ١١٧٨هـ/  ٥٧٣معركة الرملة (" ،كرفان محمد أحمد، سيبان حسن علي

 ارسم؛ ثالثينوال تاسعالعدد ال - عشرةالحادية السنة  -رية كان التاريخية.دو -."م) من خالل كتابه البرق الشامي: دراسة تحليلية١٢٠١

 .٥١ – ٤٢. ص٢٠١٨

 
 

َمةُ   ُمَقدِّ
من أشهر املعـارك العسـكرية يف  واحدة )١(تَُعّد معركة الرملة

تاريخ الدولـة األيوبيـة وخـالل حقبـة الحـروب الصـليبية كونهـا 
الهز�ة الرسمية األوىل للسـلطان صـالح الـدين االيـويب عـىل يـد 

ة التـي الصليبي� بصورة مبارشة يف اشتباك عسـكري، تلـك الهز�ـ

غ�ت بعد ذلك التفك� االسرتاتيجي والحريب عند السـلطان نحـو 
مدايات وآفاق أكرث تطوًرا، مستفيًدا من كل الظروف التي تحيط 
بتحركات العـدو وطوبوغرافيـة املنـاطق التـي حـاول مهاجمتهـا 
ــة وآثارهــا العســكرية والسياســية  ــك املعرك ــة تل ــا، وألهمي الحًق

صالح الدين، والعربة الكبـ�ة التـي  املرحلية عىل نفسية السلطان
استفاد منها السـلطان يف تحويـل الهز�ـة إىل نرصـ، وذلـك وفـق 
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رؤية أحد كُتَّاب االنشاء السلطا� من الذين رافقـوا السـلطان يف 
حله وترحاله خالل املراحل األولية للتهيؤ لتلـك الحملـة أال وهـو 

عركـة الرملـة (ع�د الدين األصفها�)، لذا تم اختيار موضـوع (م
م) مـن ١٢٠١ه/ ٥٩٧حسب روايـة عـ�د الـدين األصـفها� (ت.

ــا لهــذا  –)٢(خــالل كتابــه الــربق الشــامي دراســة تحليليــة) عنوانً
نقديـة، لروايـة عـ�د الـدين  –البحث، معتمًدا منهجية تحليلية 

األصفها� وموازنة نصوصه بنصوص املؤرخ� املسـلم� اآلخـرين، 
حداث أو كـانوا قـريب� منهـا، ومَمـْن والرسيان الذين عارصوا األ 

أدركوا أحداث معركـة الرملـة، وتوضـيح رؤيـتهم التاريخيـة كـل 
حـسـب روايته للحـدث، وتـعــاملـه النـصـــي مـعــهــا، فضــالً 
عـن تـحـلـيـل  ونـقـــد بــعــــض األصـول التـي رافقـت روايـة 

 ع�د الدين، وَمْن كتب عنها من املصنف� اآلخرين.
د البحث عىل عدد من املصادر األصلية تأيت يف مقدمتها اعتم

كتاب الربق الشامي لصـاحب الرتجمـة، وكتـاب تـاريخ ميخائيـل 
م) وكتـاب الكامـل يف التـاريخ ١١٩٩ه/ ٥٩٦الرسيا� الكبـ� (ت.

ـــزري (ت. ـــ� الج ـــن األث ـــوادر ١٢٣٢ه/ ٦٣٠الب ـــاب الن م)، وكت
م)، ١٢٣٤ ه/٦٣٢السلطانية واملحاسن اليوسفية البـن شـداد (ت.

م)، وكتاب الروضت� ١٢٣٤ه/ ٦٣٢وتاريخ الرهاوي املجهول (ت. 
م). كـ� ١٢٦٦ه/ ٦٦٥يف أخبار الدولت� النورية والصـالحية (ت. 

تم االستفادة من وجهات نظر وآراء عدد من الباحث� الجدد من 
أمثال، هاملتون جب، يف كتابه "صالح الدين األيـويب: دراسـات يف 

، ونظــ� حســان ســعداوي، "التــاريخ الحــريب التــاريخ اإلســالمي"
املرصي يف عهد صالح الدين األيويب"، وكتـاب "الجـيش األيـويب يف 
عهد صالح الـدين" ملؤلفـه محسـن محمـد حسـ�، وغ�هـا مـن 
املصادر واملراجع تم تثبيت عناوينها يف قامئـة املصـادر واملراجـع 

 امللحقة بالدراسة.

 متهيد: سرية عماد الدين األصفهاين
املكنـى بـايب  )٣(ولد عـ�د الـدين محمـد بـن حامـد بـن ألـه

ــنة ( ــفهان س ــه يف أص ـــ  )٤(م)،١١٢٥ه/ ٥١٩عبدالل ــرف ب ــذا ُع ل
) ٥(األصفها�، وغلب عىل شهرته اسم (الع�د الكاتب األصـفها�)،

عاش وترىب يف ارسة ميسورة الحـال فقـد كـان والـده مـن رجـال 
ــالخربة وا ــيهم ب ــة يف أصــفهان، االدارة والسياســة املشــار ال ملعرف

ه/ ٥٣٢ولذلك طلـب منـه الخليفـة العبـايس الراشـد باللـه (ت. 
م)، تولية الوزارة له؛ لكنـه امتنـع عـن تلبيـة طلبـه بحجـة ١١٣٧

تلقى ع�د الدين تعليمه األويل يف أصفهان، وبعد ذلـك  )٦(املرض.
ــم  ــب العل ــة طل ــاطق مختلفــة بغي شــد الرحــال إىل أمــاكن ومن

ه/ ٥٣٤ا وشيوخها، فسافر إىل بغداد سنة (واالستفادة من عل�ئه
 )٨(، وأبدع يف فن الرتسل.)٧(م)، ودرس يف النظامية ١١٣٩

حصـل يف بغــداد عــىل بغيتــه مـن املعرفــة التــي متكنــه مــن 
ه/ ٥٤٣مجــاراة كبــار علــ�ء بلــده اصــفهان، فعــاد إليهــا ســنة (

م)، وهناك ناظر الكث�ين منهم يف مجـاالت شـتى فـذاعت ١١٤٨
ويبدو أنه كان  )٩(قرانه وبرز صيته إىل خارج أصفهان،شهرته ب� أ 

�تلــك طموًحــا كبــ�ًا يف اســتغالل مواهبــه واالرتقــاء بنفســه إىل 
وظائف ومناصب تليق بعلمـه، فتقـرب مـن الـوزير ابـن هبـ�ة  

ــة )١٠( م)١١٦٥ه/ ٥٦٠( ــارة يف مدين ــة النظ ــه وظيف ــند إلي ، فاس

لمه، جعله نائبًـا واسط، وبعدما اثبت كفاءته ورأى من أمانته وع
 )١١(م).١١٦٢ه/ ٥٥٧عنه يف البرصة سنة (

عندما اغتيل ابـن هبـ�ة مسـموًما، تعـرض أغلـب منارصيـه 
للسجن والتعذيب، وكان مـن بيـنهم عـ�د الـدين األصـفها�، إذ 
ُسجن واسيئت معاملته، حتى أُطلق رساحـه بـأمر مـن الخليفـة، 

أىب البقاء يف بلـد ، ف)١٢(بعد محاوالت عدة يف الت�س الرحمة منه 
مل يقدره، فأثر الهجـرة إىل بـالد الشـام، فوصـل إىل دمشـق سـنة 

 )١٤(، وقدم له القايض ك�ل الدين الشهروزي)١٣(م)١١٦٧ه/ ٥٦٢(
املساعدة الالزمة، للخروج من أزمته النفسـية واالقتصـادية تلـك، 

، واتصل بعد مدة قص�ة بنور )١٥(وعينه مدرًسا يف املدرسة النورية
ين زنـيك فجعلـه هـذا ضـمن هيئـة كُتـاب إنشـائه، وأُعجـب الد

بكتاباتــه وال ســي� أنــه كــان بارًعــا يف اإلنشــاء بــاللغت� العربيــة 
، وملا توثقـت العالقـة بـ� السـلطان وعـ�د الـدين )١٦(والفارسية

ورأى من مواهبه الكث�، أرسله يف سفارات عـدة إىل خـالط سـنة 
وبعـد سـنة ) ١٧(م).١١٧٠ه/ ٥٦٦م)، وبغداد سنة (١١٦٨ه/ ٥٦٤(

واحدة أسند إليه نور الدين زنـيك التـدريس يف املدرسـة النوريـة 
ه/ ٥٦٨التي اشـتهرت فـي� بعـد باسـمه (الع�ديـة)، ويف سـنة (

 )١٨(م)، جعله املرشف العام عىل ديوان اإلنشاء يف الدولة.١١٧٢
عندما تويف نور الدين محمود أهمل امللك الصالح إسـ�عيل 

ــه١٨١١ه/ ٥٧٧(ت.  ــن وظيفت ــه ع ــه وعزل ــة ب ــل عالق ، )١٩(م) ك
فاضطر إىل ترك دمشق والعودة إىل املوصل وبقي فيها حتى سنة 

حيث سمع بوجود صالح الـدين األيـويب يف  )٢٠(م)،١١٧٣ه/ ٥٧٠(
بالد الشام، وكانت بينه� معرفة سابقة، فاتصل بـه والتقـاه عنـد 

وبتوصـية  حمص التي فتحها يف السنة املذكورة، فاعجب ببالغتـه
الحقـــه بهيئـــة ) ٢١(م)١٢٠٠ه/ ٥٩٦مـــن القـــايض الفاضـــل (ت. 

اب إنشـاء )٢٢(كتابه ، وبدعم مـن القـايض الفاضـل أصـبح مـن كُتـَّ
السلطان األساسي�، وشـارك معـه يف معظـم غزواتـه إال (الرملـة 

)، )٢٤(فـتح عسـقالن ومحـارصة القـدس –موضوع الدراسـة  –)٢٣(
فـتح بيـت املقـدس سـنة  لكنه متكن من اللحاق بالسلطان عنـد

 )٢٥(م).١١٨٧ه/ ٥٨٣(
بعد وفاة السـلطان صـالح الـدين تناقلـت بـه األحـوال بـ� 
السلب واإليجاب بفعل التناحر األرسي ب� أبنـاء البيـت األيـويب، 
وتنقل ألكرث من مرة ب� دمشق والقاهرة حتى استقر بـه الحـال 

رتحـال ، وبعد حياة حافلة بال)٢٦( م)١١٩٩ه/ ٥٩٦يف دمشق سنة (
وطلب العلـم ومواكبـة كـل مـن السـلطان� نـور الـدين وصـالح 
الدين يف كتابـة رسـائله� وتـدوين انتصـاراته� عـىل الصـليبي�، 

بعـد أن تـرك  )٢٧(م) ١٢٠٠ه/ ٥٩٧وافاه األجل يف دمشـق سـنة (
العديد من املصنفات ومن أشـهرها يف التـاريخ (الـربق الشـامي، 

 )٢٨(القيس يف الفتح القديس). نرصة الفطرة وعرصة القطرة، الفتح

المبحث األول: تدوين العماد األصفهاين 

 لمعركة الرملة
يَُعّد ع�د الدين األصفها� املصـدر التـاريخي الوحيـد الـذي 
سجل وبدقة تفاصيل استعدادات السلطان صـالح الـدين االيـويب 

م)، ألنه كان مالزًمـا وال ١١٧٥ه/ ٥٧٣لغزوه لبالد الشام يف سنة (
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يف املرحلة األوىل لتأهب السلطان للـذهاب إىل بـالد الشـام سي� 
؛ لكـن اليشـء الـذي ) ٢٩(وشاهًدا عيانًا مباًرشا عىل تلك األحـداث 

يدفعنا للتساؤل هنا هو أن الع�د أورد فقط الدافع العام الـذي 
حمل صالح الدين عىل التوجه حينئذ لقتال صـليبيي الشـام دون 

حتــى ابــن االثــ� الجــزري (ت. اإلشــارة إىل خصوصــية الحملــة، 
م) اكتفى بالقول "سار صالح الدين بن أيـوب مـن ١٢٣٢ه/ ٦٣٠

يف حـ�  )٣٠(مرص إىل ساحل بالد الشام لقصد غـزاة بـالد الفـرنج"،
أننا نستطيع أن نؤسس رأيًا حول تحديد ذلك الـدافع مـن خـالل 
مؤرخ مسيحي معارص لتلك األحداث أال وهو، وليم الصوري (ت. 

م)، فقد أشار بـأن صـليبيي الشـام يف تلـك اآلونـة  ١١٨٦ه/ ٥٨٢
، التـي تركهـا صـالح )٣١(كانوا قد برزوا لالستيالء عـىل قلعـة حـارم

م)، ويف الوقـت ١١٧٩ه/ ٥٧٧الدين للملك الصالح إس�عيل (ت. 
نفسه كانت مسقط رأس ومنشـأ خالـه شـهاب الـدين الحـارمي، 

دود أنطاكيـة فضالً عن أن الصليبي� كانوا قـد توغلـوا داخـل حـ
وحاولوا االستيالء عـىل بعـض القـالع والحصـون التـي كانـت قـد 

 م)١١٧٧ – ١١٧٥ه/ ٥٧٢ – ٥٧٠استعادها السلطان خالل املدة (

، وتلك األخبار ملا وصلت إىل صالح الدين يف مرص، أيقـن بـأن )٣٢(
الصليبي� قد تركوا مدنًا ومساحات واسعة دون ح�ية كافية م� 

االستعداد برسعة لالستفادة من غياب الحاميات  حدا به األمر إىل
الصليبية عن مواقعها وتحقيق بعض االنتصارات واستعادة بعـض 
املواقع االسرتاتيجية التي طاملا كـان الصـليبيون يثـ�ون املشـاكل 

 من خاللها حول القالع والحصون اإلسالمية يف بالد الشام.
السـلطان عىل أية حال؛ نستشعر من خالل نص للعـ�د بـأن 

"وعاد السـلطان إىل  :قد عزم األمر لتلك الغزوة واتخذ قراره فقال
القاهرة، وأقام بهـا ظـاهر السـلطان بـاهر الربهـان ثـم تقاضـته 
عزمته واهتمت بالغزاة همتـه وجـد بالجهـاد وجـده وجهـده... 

الصـورة التـي ينقلهـا لنـا  )٣٣(وعرضت عساكره وأعلنت شـعائره".
ة تنم عن الكث� من املوضوعية والرسد ع�د الدين يف تلك املرحل

الواقعي لحركة األحداث التـي تتسلسـل برتاتبيـة متدرجـة، فهـو 
ينقل يوميات كل تـنقالت السـلطان بيشـء مـن االختصـار الـذي 
أماله عليه الظرف الذي كان يسجل فيـه العـ�د تلـك اليوميـات 
العسكرية، وعىل حد قول هاملتون جب، كان العـ�د يف كتاباتـه 

تحركات السلطان العسكرية وتـدوين مالحظاتـه ال يختلـف  عن
 )٣٤(كث�ًا عن املراسـل الحـريب يف نقـل أخبـار املعـارك وتفاصـيلها،

وهو يف الوقت نفسه يَُعّد املرجع األسايس لكل َمْن أىت بعده مـن 
املؤرخ� عند اإلشارة إىل معركة الرملة، وحتـى بعـض املعـارصين 

ـف يف بعـض نصـوص له من أمثال ابن األث� الجـ زري الـذي ترص
 )٣٥(الع�د لتوافق أسلوبه وتوجهاته.

يذكر الع�د بان السلطان قد خرج من القاهرة يوم (الجمعة 
، ثـم وصـل اىل )٣٦(م)  ١١٧٨ه/  ٥٧٣ثالث ج�دي االوىل)، سنة (

حيث أقام هناك ملدة قص�ة ثم تحـول منهـا اىل وادي  )٣٧(بلبيس
كل االستعدادات الالزمة، يف سبيل  فعسكر فيه، لينهي )٣٨(السدير

انجاح تلك املهمة، وكـان قـد خطـط عـىل إنهـاء تلـك الغـزوة يف 
عرشة أيام حسـب مـا نقلـه العـ�د بـالقول: "وقـد أزف الرحيـل 
وفرض التعجيل واستصحب يف الخـيم الخفيـف ورد الثقيـل، ثـم 

نودي: خذوا زاد عرشة أيام زيادة لالستظهار وال عواز ذلـك عنـد 
 )٣٩(يار الكفار".توسط د

 استقراء للنص السابق، نقف عىل ما يأيت:

إن السلطان صالح الدين أراد االستفادة من الوقت فأصدر  •
اوامره للعسكر بترسيع وانهاء االستعدادات الالزمة 

 للحملة.

منع اصطحاب كل اآلالت واالدوات الثقيلة حتى ال يعيق  •
 نقلها س� الجيش من مرص إىل الشام.

التموين التي سيحتاجها الجندي يف تلك الحملة  قدر مسألة •
حيث طلب من الجميع أن يحسبوا االحتياج الشخيص 
لعرشة أيام عىل أكرث تقدير، حتى يصلوا بسالم إىل الوجهة 

 التي حددها من بالد الصليبي�.
 

بالتايل كان قد جعـل يف اسـرتاتيجيته أنـه سيضـمن الحصـول 
ن بالد الشام عنـدما يسـرتد عىل كل النقص البرشي واالقتصادي م

القالع والحصون االسالمية هناك، وكان يعقد اآلمال عىل أن تس� 
خطته تلـك بسـهولة، وأن يسـتفيد مـن املـوارد البرشـية يف بـالد 
الشام.   املشكلة األخرى التي يواجها الباحث يف مسـألة الحملـة 

�د، ال الصالحية إىل بالد الشام ومن ثَمَّ معركة الرملة، هي أن الع
يهتم بإيراد عدد الجند الذين استصحبوا السلطان يف تلك الحملة 
ويكتفي باإلشارة قائالً: "وسار يف جيش مجر لسبل الحيـاة هجـر 

يف ح� يذكر ابن االث� أيًضا نًصا ال  )٤٠(من سواد القتام يف ليل..."،
يقل غموًضا عن نص الع�د: "وجمع معه عساكره كث�ة وجنـوًدا 

بين� يأيت وليم الصوري برواية أخـرى نستشـف منهـا  )٤١(غزيرة".
املعا� املوجودة يف نيص كـل مـن العـ�د وابـن االثـ�، فقـال مـا 
نصه: "قام بحشد الحشود الكثيفة من العسـكر مـن كـل ناحيـة، 

 )٤٢(وأمر بتجهيزهم أحسن جهاز جرت به العادة".

أن م� يالحظ يف النصـوص السـابقة؛ أنهـا متفقـة كُليًـا عـىل 
السلطان قد أعد جيًشا كب�ًا ولكننا نجهل رقمه، عـدا أننـا نقـف 
عىل رواية نادرة ملؤرخ مسلم وهـو املؤلـف املجهـول أشـار فيهـا 
بصــورة تقريبيــة أو تخمينيــة إىل رقــم الجنــد الــذين كــانوا مــع 
السلطان يف وقعة الرملة حيث قال ما نصه: "وكـانوا زيـادة عـىل 

يؤخذ عـىل روايـة الصـوري، وبعيـًدا  لكن م� )٤٣(العرشين ألًفا"؛
عن كونـه مسـيحيًا و�ثـل وجهـة نظـر الصـليبي�، فإنـه بـالغ يف 
تقدير عدد جيش صالح الدين ووصفها بالكثافة، فضـالً عـن أنـه 
جانب الصواب عندما ذكر أن السلطان قد جمع الجنـد مـن كـل 

م)، ١١٧٨ه/ ٥٧٣املناطق التي كانت حكمـه لحـ� تلـك الفـرتة (
ائع تؤكد أنه مل يجمع سوى ما كان متوفرًا من جيشـه يف ألن الوق

مرص فقط، وحتى عن التجهيز الـذي أشـار إليـه مل يكـن دقيًقـا، 
كون أن ذلـك الجـيش قـد جهـز عـىل عجالـة كبـ�ة، باعتبـار أن 
السلطان حاول أن يستغل كل فرصة ممكنة لبلوغ أهدافـه قبـل 

تـي انسـحبوا عودة الجيوش الصـليبية أو حامياتهـا إىل مـدنهم ال
 منها جراء املشاركة يف حصار حارم وغ�ها من املدن والقالع.
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لكن من جانب آخر هناك روايتان رسيانيتان تسلطان الضوء 
عىل عدد املقاتل� الذين جمعهم السلطان صـالح الـدين لحملـة 

ه/ ٥٩٦الرملة، بيشء من التفصيل، فهذا ميخائيـل الرسـيا� (ت. 
ه) خـرج ٥٧٣( ١٤٨٩ترشـين الثـا�  م)، قال مـا نصـه: "يف١٢٠٠

ألـف مـن مرتـدي الـدروع  ٣٣صالح الدين من مرصـ عـىل رأس 
ألف جمـل تحمـل الـذخ�ة  ٥٢إضافة إىل املشاة وسواهم، ومعه 

يف ح� أشار الرهاوي املجهول، إىل أن صالح الـدين  )٤٤(واالرزاق"،
قد خرج من مرص "بباس عظيم، وافتخار مع قوات كث�ة قوامهـا 

فارس مسلح، وأكرث من اثني عرش ألف راجل، مع ج�ل  ألف ٣٣
ونظرة تحليلية لألرقـام التـي اوردهـا  )٤٥(تحمل السالح واملؤونة"،

كل من الرسيا� والرهاوي، تظهر مسالة املبالغة فيها واردة جًدا، 
بحكم أن الع�د أشار ومـن ثَـمَّ ابـن االثـ� إىل أن السـلطان قـد 

حـظ يف األمـر، الروايـة املسـيحية قـد جمع عسكرًا كب�ًا لكن املال 
اعتادت أن تبالغ يف األمر لتظهر أي انكسار أو انتصـار للصـليبي� 
مدفوًعا بعد ذلك بقلـة أو كـرثة الجنـد الـذين اعتمـد السـلطان 
عليهم يف حملته ضدهم، فضالً عن أن الع�د قـد بـُ� أن صـالح 
ــدة  ــة مــؤن أو أعت ــدين رفــض أن يصــطحب الجــيش معــه أي ال

ونحن نثق بتلك الرواية كونـه كـان شـاهد عيـان عـىل  )٤٦(ة،ثقيل
استعدادات الجيش، وهو يناقض ما أعلنه الرسـيا� يف احصـاءاته 
التي تفتقد إىل أي مصدر موثوق، وذكر بأن صالح الدين قد جهز 

 )٤٧(اثن� وخمس� ألف جمل لحمل املؤن واألرزاق.

ة إىل بالد وإذا كان األمر كذلك، كيف كان سيصل بتلك الرسع
ــا مؤلــف مــن الجــ�ل، يف حــ� أننــا  الشــام والركــب كلــه تقريبً
نستشعر بأن ميخائيل الرسيا� عىل أغلب الظن قد نقـل روايتـه 
املبالغة فيها من وليم الصوري وترصف فيها حسب رغبته بـدليل 
أن الصوري، كان قد أشار يف نص له بأن صالح الدين بسبب طول 

ــه تخــىل عــن الكثــ� مــن أســلحته وأغراضــه  الطريــق وتعقيدات
املتنوعة، فقد ذكر قائالً: "وتسنى له بعد اجتيازه التيـه الكبـ� يف 
مشقة أن يبلغ العريش القد�ة التي أصبحت اآلن مهجـورة مـن 

 )٤٨(الناس فرتك بها بعض امتعته الثقيلـة وطائفـة مـن العسـكر"،
وكل تلك اإلشارات من قبل املـؤرخ� الصـليبي� عـىل كـرب حجـم 
قوة السلطان مل يأت بيشء سوى إلبـراز قـوة الصـليبي� بعـد أن 
هزم السلطان الحًقـا، مـع املالحظـة أنـه مل يخطـط لالسـتقرار يف 
املناطق التي يغ� عليها، بل كان األمـر كلـه أن يثبـت للصـليبي� 
بأنه عىل علم بتحركاتهم العسـكرية هنـاك، وأنـه لـن يـرتك بـالد 

سـح املجـال للصـليبي� بـالتحرك يف ولـن يف )٤٩(الشام دون اسناد،
أراض املسلم� دون أن يكون هناك َمْن يردعهم، ويوصـل رسـالة 
لهم بأن مرص هي التي ستدافع عن بـالد الشـام، ولـن �ـنح أيـة 
فرصة لهم للتفك� بغزوها آنيًا أو مستقبالً ويف الوقت نفسـه، إذا 
حقق تقدمـه داخـل األرايض الصـليبية نجاًحـا؛ فلـن يكـون مـن 
املستبعد أن يفكر يف مهاجمة بيت املقدس واسـتعادتها يف حـال 

 مل يتمكن الصليبيون من العودة إليها من أنطاكية وحلب.
مه� يكـن مـن أمـر؛ فـإن الصـورة التـي نقلهـا العـ�د هـي 
األقرب لسـ� األحـداث، ويؤكـد عـىل أن الحـرب تـؤثر يف تبـديل 

ل للعسـكر األحوال االقتصادية بدليل، أنه تـم وضـع سـوق متنقـ
لرشاء احتياجـاتهم الرضـورية للحملـة فـذكر قـائالً: "فركبـت إىل 

سوق العسكر لالبتياع وقد أخذ السعر يف االرتفاع واملطلوب غال 
وهـذا مـا دفعـه للتفكـ� جـديًا يف عـدم  )٥٠(واملعسكر منه خال،

املشاركة بتلك الحملة لعدم متكنه من رشاء ما يلزمـه مـن املـؤن 
لعكس من ذلك طلب من خادمه أن يبيع كـل والسالح، بل عىل ا

ما لديه من ممتلكات تخص القتال وبأسعار أتـت عليـه بـالربح، 
فضالً عن أنه احتج بأنه مل يكن من رجـال السـيف بـل هـو مـن 

ــم ــة إن مل يشــرتك يف جــيش )٥١(أصــحاب القل ــه نائب ــيس علي ، ول
ــأخرب األخــ�  ــايض الفاضــل، ف ــره عــىل الق الســلطان، وعــرض أم

رغبة الع�د يف عدم املشاركة، فوافق رأيه، مؤكًدا عـىل السلطان ب
أنه مل يغب عن حمـالت السـلطان صـالح الـدين سـواها بصـورة 

 )٥٢(مبارشة.
بعد أن أكمـل الجـيش اسـتعداداته تحـرك نحـو بـالد الشـام 
لتحقيــق الهــدف الــذي خــرج مــن أجلــه، واليشــء الــذي ينبغــي 

ملـة ومعركـة الوقوف عليه هنا، هو موارد العـ�د عـن تلـك الح
الرملة تحديًدا، فتنوعـت تلـك املـوارد بـ� مصـدرين اثنـ� عـىل 
أغلب الظن، آال وه�، مشاهداته العيانية، وهذه تشـمل الرؤيـة 
والحضور الشخيص املبارش له مـع السـلطان يف القـاهرة وبلبـيس 
وغ�ها من املدن التي أشار إليهـا يف روايتـه عـن مرحلـة تجهيـز 

نه مـن بلبـيس بعـد أن يـأس يف تجهيـز الجيش، حتى انفصاله ع
ــة  ــه مــن مجــاراة الجــيش يف حمل نفســه، واقتناعــه بعــدم متكن
عسكرية تستوجب القتال املبارش مع العدو وهو يف األساس رجل 

أما املصدر الثا� الذي اعتمـده يف تـدوين أخبـاره  )٥٣(قلم وكتابة.
ــات  عــن معركــة الرملــة والتطــورات التــي ســبقتها، فهــي الرواي

وية، والوثــائق الرســمية بصــفة كتــب الســلطان إىل بعــض الشــف
القادة يف كل من دمشـق وغ�هـا بعـد أن تـم انقـاذه مـن قبـل 

 )٥٤(القايض الفاضل ورجوعه ساملًا إىل مرص.

المبحث الثاين: معركة الرملة وفق رواية 

 العماد األصفهاين
 مقدمات معركة الرملة: –٢/١

 حـول خـط ســ� الـنص الـذي يقدمـه لنـا العـ�د األصـفها�
الســلطان صــالح الــدين اىل بــالد الشــام والتوغــل داخــل األرايض 
الصليبية يختلف نوًعا ما عن الحبكة الدرامية للروايـة التاريخيـة 
من التي نسجها أقالم املؤرخ� الصليبي�، فالع�د تختفي رواياته 
املعتمدة عىل مشاهداته العيانيـة منـذ تركـه للسـلطان يف وادي 

يبدأ باالعت�د عىل الروايات الشفوية التي استقاها بعد السدير، ل
ذلك مـن املشـارك� يف املعركـة أو الرسـل الـذين التقـى بهـم يف 
القاهرة عىل أثر نقلهم ألخبار نجاة السلطان من الوقـوع يف أرس 

ــأن الســلطان وصــل بجيشــه إىل )٥٥(الصــليبي� ــذكر العــ�د ب ، في
، )٥٦( املعاقل الصليبيةعسقالن ومن هناك بدأ يخطط للهجوم عىل

وهي الرواية التي نقلها عنه معظم املـؤرخ� املسـلم� اآلخـرين 
، يف )٦٠(، ابـن واصـل )٥٩(، أبو شامة)٥٨(، ابن شداد)٥٧(مثل ابن األث�

ح� تختلف الرواية الصـليبية عنهـا فيـذكر ولـيم الصـوري، بـأن 
 يف قبـل التفكـ�) ٦٢(وغـزة )٦١(السلطان وجيشه هـاجموا الـداروم،
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بين� أغفل العـ�د أيـة  )٦٣(مهاجمة عسقالن وغ�ها من املناطق،
 )٦٤(إشارة إىل مرور السلطان بتلك املناطق.

الروايــة األكــرث جــذبًا للتحليــل هــي التــي ســجلها ميخائيــل 
الرســيا�، وتَُعــّد غريبــة يف محتواهــا النيصــ عنــدما قــال حرفيًــا: 

افرنجـي قـبض "ودخل القدس مـدفوًعا بغـ�ة عميـاء وقتـل أول 
عليه ولطخ ثيابه بدمه فتطهـر، ويف الوقـت الـذي فقـد الجميـع 

استنباطًا لرؤية الرسيا� يف  )٦٥(األمل أشفق الرب عىل املسيحي�"،
 النص املذكور نقف عىل ما يأيت:

حاول ميخائيل الرسيا� أن يظهر السلطان مبظهر املسلم  •
 قام.املتعصب الذي مل يقرص يف بذل الجهد من أجل االنت

أراد استعطاف بقية املسيحي� والحذر من السلطان األيويب  •
وعدم االلتفات إىل مبادراته السلمية كونه شخص دموي يف 
التعامل مع الصليبي� بدليل إراقته لدماء أحد الجند 

 املأسورين.

الرواية السابقة موضوعة بدقة كب�ة من قبل الرسيا�  •
للواقع املعاش لتحقيق أهدافه الكنسية، وهي ال متت 

آنذاك بأية صلة، فالقدس مل تكن عىل مسار خط السلطان، 
وإ�ا كانت ضمن مخططاته الالحقة بعد االنتهاء من 

 عسقالن وبعض املدن والقالع األخرى.   
 

رجوًعا إىل رواية الع�د، نالحظ أن السلطان صالح الدين قـد 
يط أرسل جيشه ملهاجمة بعض القـرى والبلـدات املوزعـة يف محـ

عسقالن، هذا يف وقت كان امللك بلدوين الرابع، يراقب تحركـات 
، فـذكر العـ�د: "فسـبى وسـلب وغـنم )٦٦(السلطان بحذر شـديد

وغلب وأرس وفرس، وكسب وكرس وجمع هناك َمْن كان معه من 
األسارى، فرضب منهم األعناق... وتفرق الفرق يف األع�ل مغ�ين 

  )٦٧(ومبيدين".
ــلطا ــدم الس ــدها تق ــع بع ــوم (التاس ــقالن ي ــارصة عس ن ملح

)، يف وقـت ١١٧٨ه/  ٥٧٣والعرشين مـن جـ�دي األوىل) سـنة (
كان امللك بلدوين قد متكن من النـزوح إليهـا وهـذا مـ� سـاعد 

، وبسـبب تـأخر )٦٨(حاميتها إىل تشديد املقاومة ضـد املحـارصين
االستيالء عىل عسقالن ترك السلطان صالح الـدين قـوة عسـكرية 

قرب من عسقالن تقوم مبهمة منع دخول أو خروج أية صغ�ة بال
قوة منها أو إليها، لكن تلك القوة مل تكن عىل مستوى املسؤولية، 
فقد متكن امللك بلـدوين الرابـع مـن اإلفـالت بجيشـه إىل خـارج 
املدينة، ومن ثَمَّ حاول االتصال بقـوات صـليبية أخـرى وال سـي� 

، حيث ذكر ابن شـداد )٦٩(جيش األم� أرناط (رينالد دي شاتيون)
، بيـن� أكـد )٧٠(بأن مقدم الصليبي� يوم الرملة كان (األم� أرناط)

املؤلف املجهول عىل ذلك قائالً: "وكان مقدم الفرنج أرناط وكـان 
ــدين قــد أرسه يف وقعــة  ــور ال ــوك الفــرنج وكــان ن مــن أكــرب مل

وحامية غزة، من أجل التجمع وتوحيد جهوده� لصد  )٧١(حارم"،
وم السلطان صالح الدين، كل ذلك أىت بعـد أن رشدت قـوات هج

السلطان �يًنا ويساًرا يف مهاجمة قرى وبلدات الصليبي� املوزعة 
وكـان  )٧٢(يف تلك املنطقـة أمـالً يف الحصـول عـىل بعـض الغنـائم.

الصـــليبيون قـــد اســـتخدموا اســـرتاتيجية االنســـحاب الهـــادئ 

ض الروايات أن سكان للمسيحي� من تلك املناطق، حتى تش� بع
القدس أيًضا تجمعوا يف أحـد أبـراج قلعتهـا تفاديًـا أليـة هجمـة 

 )٧٣(محتملة من قبل قوات السلطان صالح الدين عليهم.
 أحداث معركة الرملة:  -٢/٢

يؤرخ الع�د األصفها�، لبـدايات معركـة الرملـة يف أول يـوم 
تهل من شهر ج�دي االخرة قـائالً: "واسـتقبل يـوم الجمعـة مسـ

 )٧٤(ج�دي االخرة بالرملة، راحال، ليقصـد بعـض املعاقـل منـازال"،
وكعادته فان صاحب الرتجمة ال يهـتم بـذكر التفاصـيل املتعلقـة 
مبن كان يقود الصليبي� من القادة واالمراء، بل يهتم فقط بـذكر 
ما اطلع عليه من االخبار بشان تحركات السلطان صالح الـدين و 

ب الكل�ت كعادة كاتـب االنشـاء ويرتسـل جيشه ويتفنن يف ترتي
يف تنظيم السجع املعقد للمعا� التي حـاول أن يوصـل مفهومـه 

لذا مل نر بًدا من االعت�د عـىل نـص رسيـا�  )٧٥(من خالله لقرائه،
لوليم الصوري قد اثبت فيه أس�ء األمراء الصليبي� الذين رافقوا 

الدين، فأشار إىل  امللك بلدوين يف التصدي لحملة السلطان صالح
ذلك قائالً: "وكان مع امللك بلدوين الرابـع كـل مـن ايـود رئـيس 

الفرسان الداوية ومثانون من إخوانه واألمـ� رينو(يقصـد ارنـاط)  
وبلدوين صاحب الرملة وأخيه بليـان ورينـو الصـيداوي وكونـت 
جوسل� خال امللك ... وكان مجموعهم مبا فيهم أصـحاب الرتـب 

ويسرتشد الجميع بالصليب  )٧٦(ائة وخمًسا وسبع�"،الحربية ثالمث
الذي كان يحمله األسقف الربت بطريرك بيت لحم، وم� يالحـظ 
عىل رواية الصوري املبالغة املفرطة يف تضخيم شجاعة الصـليبي� 
املستندة إىل عـدد قليـل مـن الجنـد واألمـراء وأصـحاب الرتـب، 

رث مـن عرشـين بحيث ستتمكن تلك القوة الصغ�ة من هز�ة أك
. )٧٧(ألفا من الجيش األيويب املـدرب� عـىل أفضـل صـنوف القتـال

ولكنه يؤطر روايته بالعناية االلهية التي كانت تحمي املسيحي�، 
بفضل الصليب الذي كان يتقدم جندهم املتوجه لقتال السلطان 

 )٧٨(وجيشه، حسب رؤيته.
 أشــار العــ�د إىل أن الســلطان عنــدما وصــل الرملــة، كانــت

معظم قوات السلطان قد توزعت يف األرجـاء، وأن الجنـد الـذين 
، لـذا )٧٩(جمعهم السلطان كانت محملـة بأثقـال الغنـائم الكثـ�ة

فمسألة التحرك الرسيع مل يكن وارًدا آنذاك بسبب تلك األحـ�ل 
التي حاول الجند نقلها مع س�هم يف الرتـل العسـكري، واليشـء 

صالح الدين أنه قد تحـدث لـه الذي مل يكن يف حسبان السلطان 
مفاجآت غ� متوقعة، لكن حدث ما مل يتوقعه ك� قـال العـ�د: 
"فاعرتضه نهر عليه تـل الصـافية فازدحمـت عـىل العبـور أثقـال 

وكعادته ال يفصل العـ�د كثـ�ًا يف تصـوير  )٨٠(العسكر املتوافية"،
س� أحداث املعركة كمؤرخ، بل ينقـل الحـدث مـن خـالل رؤيـة 

النشاء بتزويق الحدث لفظيًا، مـع تضـخيم أمـور املعركـة كاتب ا
وإحاطتها بهالة من الحركة اللفظية، وعىل األكـرث هـذا راجـع إىل 
أنه عندما ينقل الحدث شفويًا من شهود آخرين، فال نجد الرؤية 
التاريخية عنده واضحة ك� هو الحال عنـدما كـان هـو الشـاهد 

د بــأن فهــو يؤكــ العيــا� للحــدث، وعــىل الــرغم مــن كــل ذلــك
الصليبي� كـانوا يرتقبـون تـنقالت السـلطان العسـكرية والوضـع 
الحرج الذي وضع نفسه به من خالل محاولته دفع الجند لعبـور 
نهر الصافية، وهي النقطة األكرث انحداًرا ومسـاحة السـ� ضـيقة 
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جًدا، م� أربك عملية التغي� املوضعي بالرسعة الكافية، فاستغل 
وهجموا عىل قوات السلطان الذي مل يكـن الصليبيون هذا األمر، 

ال يش� الع�د إىل أي اسم من  )٨١(قد استعد جيًدا لتلك املفاجأة،
أس�ء القادة الصليبي� الـذين قـاتلوا السـلطان يف تلـك املعركـة، 
وإن كانت أغلب املصادر اإلسالمية األخرى تؤكـد عـىل أن مقـدم 

يف ح� أن املصادر ، )٨٢(عسكرهم كان أرناط (رينالد دي شاتيون)
املسيحية تتفق عىل أن ملك بيـت املقـدس بلـدوين الرابـع ابـن 

، ومـن )٨٣(امللك املريك (عموري) هـو الـذي كـان يقـود املعركـة
ــار إىل  ــند أي انتص ــاول أن تس ــيحية تح ــة املس الواضــح أن الرؤي
الشـــخص األول يف اململكـــة كونـــه هـــو الراعـــي األول للدولـــة 

 والكنيسة.
فق رواية الع�د فإن جـيش السـلطان صـالح عىل أية حال، و 

الدين قد دافع وبقـوة، وحاولـت كتائبـه منازلـة الصـليبي� دون 
 )٨٤(ملل حتى أنه أثنى عىل جهود امللك املظفر تقـي الـدين عمـر

ابن اخ السلطان، يف القتال بصورة ملفتة للنظر، وال سي� أنه كان 
أحمـد، فيقـول قد أرشك معه يف املعركة أحد أبنائه وهو الشـاب 

الع�د عن دوره� يف املعركة ويصف استشهاد أبنـه أيًضـا قـائالً: 
"فوقف امللك املظفر تقي الدين وتلقاهم بصدره وبارشهم بيصه 
وسمره وبارش الراجل بن�ان سيوفه وصدهم عن الحمالت بنـ�ان 
وقوفه ثم حمل عىل الخيالة بخيله، فاستشهد من اصـحابه عـدة 

لتقي الدين ولد يقال له أحمد، شـاب أول مـا من الكرام... وكان 
طر شاربه ومضت مضاربه... فقال يـا ولـدي قـد جـاءت نوبتـك 
فأين سطوتك؟... فحمل وبلغ الطعان، وراع تلـك الرعـان، وأردى 
فارًسا بردنيته وفرسه، وصد العدو وحبسه، وخرج ساملًا إىل أبيه... 

لحملة الثانية، فقال له عد يا أحمد فالعود احمد ... فاذنت تلك ا
وبسب شجاعة تقي الدين يف تلـك املعركـة  )٨٥(بكسوف شمسه".

واستشهاد ولده، نظم ع�د الدين األصفها� قصيدة عـن بسـالته 
ودوره يف تلك املعركة تثميًنا لجهوده غ� االعتيادية التي أظهرهـا 

 )٨٦(يف نوبة الرملة.

لسلطان يستطرد الع�د يف نقل احداث املعركة مش�ا اىل ان ا
كــان يف وضــع ال يحســد عليــه مــن الضــعف، وعــدم الثقــة مــن 
استطاعته ان ينجو ببقية قواته من تلك املعركة التي دخـل فيهـا 
الصليبيون بكل قوة، ويف نيـتهم ابـادة الجـيش االيـويب، والقضـاء 
عىل السلطان نفسه، لكنه معتمًدا عىل رواية شفوية من الدرجة 

ن السـلطان أكـد عـىل أن بعـض االوىل كان قد سمعها مبارشة مـ
الفرسان مَمْن متيزوا بالشـجاعة واالقـدام قـد أحـاطوا بالسـلطان 
وبدوا يدافعون عنه بكل بسالة مـانع� الصـليبي� مـن الوصـول 
إليه الذين جعلوا كل هدفهم األسـايس قتـل السـلطان فنقـل لنـا 
نصا عىل لسان السلطان صالح الدين قائالً: "رأيـت فارًسـا يحـث 

صانه، وصوب اىل نحـري سـنانه، وكـاد يبلغنـي طعانـه، نحوي ح
ومعه اخران قد جعال شأنهم شـأنه، فرأيـت ثالثـة مـن أصـحايب، 
خرج كل واحد منهم إىل كل واحد منهم، بـادروه وطعنـوه، وقـد 
متكن من قريب ف� مكنـوه، وهـم إبـراهيم بـن قنـابر، ... وفضـل 

سان العسكر، الفييض ... وسويد بن غشم املرصي، فهؤالء كانوا فر 
وشـجعان املعرشــ ... رافقـوه ومــا فــارقوه وقـارعوا العــدو دونــه 

 )٨٧(وضايقوه".

عىل الرغم من الشجاعة والقتال من غـ� ملـل مـن قبـل مـا 
تبقى مع السلطان من جند، إال أن الهز�ة حلت بالجيش األيويب، 
ويفهم من رواية الع�د، أن تفرق الجيش قبل املعركة يف املناطق 

ية لالستحواذ عىل الغنائم أوالً، ومن ثَمَّ رجوع بعض الجند الصليب
إىل السلطان وهم محمل� بأثقال الغنائم، كل ذلـك مـنعهم مـن 
القتال والحركة ك� ينبغي يف مثل تلك األحـوال، فحلـت الهز�ـة 
بهم، وإن كانت الرواية الصليبية ترجـع هز�ـة السـلطان إىل مـا 

 يأيت: 

لصليبي�، حيث أيقنوا أن هذه الوحدة التي ظهرت ب� ا •
فرصتهم للتخلص بصورة نهائية من صالح الدين وجنده، 
فنبذوا كل خالف ووحدوا جهودهم ألجل تلك الغاية: 
"وتقدمت جموعهم هذه كلها يف صفوف حربية تتحرق 

 )٨٨(شوقًا ملصادمة العدو".

تأث� الظروف الطبيعية عىل س� املعركة، مثل تغ� األحوال  •
أو الطقس يف ذلك اليوم، عندما تغ�ت األجواء من  املناخية

مشمسة إىل غامئة مع هبوب رياح قوية منعت جيش 
السلطان من الحركة يف ذلك املمر الضيق عىل النهر، وقد 
ألبسوا تلك الظروف وتغ�ها ثوبًا دينيًا، فقيل: "هيج الله 
عاصفة هوجاء حملت الرتاب من جانب اإلفرنج وقذفت به 

اك فتحقق اإلفرنج من أن الله قبل توبتهم، ففرحوا عىل األتر 
وتشجعوا ووىل األتراك األدبار فطاردهم اإلفرنج وهم 

 )٨٩(يفتكون بهم طيلة النهار".

أما ابن شداد وهو املعارص للع�د، فينقل بدوره شفاًها عن  •
السلطان جزًءا من حقيقة السبب الذي كان قد أدى إىل 

نصه: "ولقد حىك السلطان صورة الهز�ة يف الرملة، فقال ما 
الكرسة يف ذلك اليوم، وذلك أن املسلم�، كانوا قد تعبوا 
تعبئة الحرب، وملا قرب العدو رأى بعض الج�عة أن تعرب 
امليمنة إىل جهة امليرسة، وامليرسة إىل جهة القلب، ليكونوا 
حالة اللقاء وراء ظهورهم، تل معروف بأرض الرملة، فبين� 

ه التعبية، هجمهم اإلفرنج، وقدر الله كرستهم، اشتغلوا بهذ
 )٩٠(فانكرسوا كرسة عظيمة".

ينفرد املقريزي، يف اإلشارة إىل أن بعض الجند الكرد كانوا هم  •
السبب يف تلك الهز�ة، فاكتفى بالقول: "وقطع أخباز ج�عة 

 )٩١(من األكراد، من أجل أنهم كانوا السبب يف هذه الكرسة"،
هو الخطأ الذي ارتكبوه لتحل الهز�ة ودون أن يب� ما 

بالجيش كله، هل أنهم َمْن حاولوا تغي� أماكنهم، أم أنهم 
احتجوا بنقل أح�ل الخيول إىل الضفة األخرى للنهر، أم أنهم 

 مل يلتزموا بأوامر السلطان صالح الدين.
 

جدير بالقول؛ أن تلك الهز�ة دفعت مبيخائيل الرسـيا�، إىل 
لطان وجنده، فـذكر بأنـه عـاد إىل مرصـ متـأثرًا السخرية من الس

، )٩٢(بتلك الهز�ة ولبس الجميع األسود كتعب� عن الحزن والحداد
) ٩٣(ومل يشذ عنه وليم الصوري يف التعب� عنها باملذبحة الفظيعـة؛

كون أن معظم َمـْن كـان مـع السـلطان إمـا قتلـوا أو أرسوا، ويف 
ان مـع السـلطان صـالح الوقت نفسه ذكر بأنه أحىص عدد َمْن ك



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 م) ١١٧٨هـ/  ٥٧٣معركة الرملة (

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ مارس –والثالثين  سعالعدد التا  –شرة حادية عالسنة ال  ٤٨

 

 

 

الدين، من الجند ويأيت بأرقام تنم عىل الكث� من املبالغة، فقـال: 
"إن الذين اقتحموا أرضنا كـانوا سـتة وعرشـين ألـف فـارس مـن 
حملة السالح الخفيف باإلضافة إىل راكبي اإلبـل ودواب الحمـل، 
وكان من هؤالء مثانية آالف من الجند العظام الذين يسمونهم يف 

أما الث�� عرشة آالف األخرون فكـانوا مـن ) ٩٤(بالطواشية. لغتهم
وكان هناك ألف مـن ) ٩٥(الفرسان العادي� املعروف� بالقراغالمية،

أبســل الفرســان يعملــون حرًســا خاًصــا لصــالح الــدين ويلبســون 
الحرير األصفر ويضعون الزرديات عىل صدورهم من نفس اللون 

انب آخر، ال نجـد مثـل تلـك من ج )٩٦(الذي يلبسه صالح الدين"،
الرواية عند الع�د الذي اِكتفى بعـد هز�ـة الجـيش األيـويب، إىل 
وصف حالة السلطان، فيذكر بأنه متكن مـن النجـاة بنفسـه مـن 
أرض املعركة ومعه قلة قليلة مـن الجنـد وكـان بـ� كـل مرحلـة 
وأخرى يتوقف عىس أن يلحق به َمْن متكن من الفرار من قبضـة 

يف حالـة يُـرىث لهـا بعـد أن فقـد مـا كـان معـه مـن  العدو، وهو
الطعام واملاء، ومتكن من االختباء عن أنظار العدو بعد أن دخـل 

وتجدر اإلشـارة إىل؛ أن القـايض الفاضـل كـان قـد  )٩٧(الليل عليه،
واألدالء  للبحــث عــن  )٩٨(خــرج مــع بعــض العــرب مــن الكنانيــة

فقـدم لهـم مـا السلطان ومتكن من العثور عليه وعـىل أصـحابه، 
 )٩٩(كانوا يحتاجون إليه من امللبس واملأكل، وانقذوا.

أما حال بقية الجند مَمْن كان مـع السـلطان، فـذكر العـ�د، 
، وأخيـه )١٠٠(بأن البعض منهم من أمثـال الفقيـه عيىسـ الهكـاري

ظه� الدين الهكاري، مع عدد آخر من الجنـد كـانوا قـد أضـاعوا 
بعـض الكهـوف، لكـن بعـض أهـايل الطريق وحاولوا االختبـاء يف 

املنطقة قد دل عليهم الصليبي� فأرسوا "وما خلص الفقيه عيىسـ 
وأخوه إال بعد سنت� بست� أو سبع� ألف دينار وفكاك ج�عـة 

ومَمْن أرس أيًضا ابـن أخـر لتقـي  )١٠١(من الكفار عنده من اسار"،
 الدين عمر كان يسمى "شاهنشاه"، بقي يف أرس الصليبي� حـوايل

 )١٠٢(ستة أعوام.
ويذكر الع�د بأن أول ما فعلـه السـلطان بعـد االنقـاذ، أنـه 

"وإذا هـم  )١٠٣(أرسل خرب سالمته إىل القاهرة مع بعـض النجـاب�
يقولـون، أبرشــوا فــإن الســلطان وأهلـه ســاملون وأنهــم واصــلون 
غا�ون، فقلت لرفيقي: ما برشـ بسـالمة السـلطان إال وقـد متـت 

ـة، وكـان كـ� حررتـه"، كرسة ومـا ثـم سـالمته ثـم عـاد  )١٠٤(نرص
السلطان مع بقية العسكر مَمـْن متكـن مـن النجـاة بنفسـه مـن 
الصليبي� يف معركة الرملة إىل القـاهرة، يـوم الخمـيس منتصـف 

م). وأكـد العـ�د بأنـه بعـد عودتـه ١١٧٨ه/  ٥٧٣الشهر، سنة (
� يف أرسل العديد من الكتب واملناش� إىل األمراء والقادة املسلم

ـا كيفيـة الهز�ـة،  املدن األخرى تطميًنـا لهـم عـىل حالتـه ومفًرس
وحثهم عىل الصمود، وأن تلـك الهز�ـة لـن تـؤدي إال إىل زيـادة 
ح�سه وح�س الجند اآلخرين يف قتال الصليبي� يف قوادم األيام 
"والغزوات تتصل وال تنقطع والطلبات للعدو بـإذن اللـه تسـهل 

  )١٠٥(لدين ترتفع وال تنخفض".وال متتنع وراية هذا ا
وعىل حد قول نيوباي فإن جيش صالح الـدين هـزم يف تلـك 
املعركة لكنه مل يتحطم، وذلـك يف إشـارة إىل أن السـلطان صـالح 

بل إن بعـض الشـعراء قـد  )١٠٦(الدين عاد أقوى بعد تلك الهز�ة.
نظموا قصائد شعر متجد توغلـه املنترصـ يف عسـقالن يف محاولـة 

 )١٠٧(مر هز�ة الرملة، مثل� فعل "ابن سـعدان الحلبـي".لتهوين أ 
ــد  ــيب الجن ــدما أص ــواطر، بع ــ الخ ــلطان كرس ــرب الس ــيك يج ول
ــدوا  ــفوفهم، وأن يفق ــأس يف ص ــن دب الي ــا م ــار، وخوفً باالنكس
معنوياتهم، وزع عليهم األموال، وأوصلهم بالهدايا، وعوضهم ع� 

قلوبهم ك�  فقدوا من دوابهم وأسلحتهم يف أرض املعركة، وطيب
 )١٠٨(ينبغي.

 

ةُ   َخاِمتَ

 يف خامتة هذه الدراسة تم تثبيت النتائج التالية:

اتبع ع�د الدين األصفها� طريقة كتاب االنشاء يف تدوين  •
الروايات املتعلقة مبعركة الرملة من خالل االِهت�م بج�ل 
اللفظ وتنسيق الحرف دون االِهت�م كث�ًا برواية الحدث 

 ؤرخ�.مثل بقية امل

الحظنا بأن الع�د قد ضبط توريخ الحدث رقميًا من خالل  •
التأكيد عىل تثبيت تواريخ حركات السلطان وخطوات 
عملياته العسكرية بإيراد التاريخ الهجري مفصالً يف أغلب 

 األحيان.

اثبتت الدراسة بأن الع�د حاول قدر املستطاع أن يوصل  •
بيشء من املوضوعية، النص التاريخي املتعلق مبعركة الرملة 

واالبتعاد عن املبالغات التاريخية، وما مل يتمكن التعرف 
عليه من إحصاءات األرقام، مل يحاول أن يخلق أرقاًما 
خيالية، ال تتطابق مع الواقع ك� فعل البعض من املؤرخ� 

 املسيحي�.

من خالل روايات الع�د لوحظ بأن من أسباب هز�ة  •
معركة الرملة، هي عدم معرفة السلطان صالح الدين يف 

السلطان بجغرافية املنطقة بصورة كب�ة، فضالً عن أنه مل 
يعتمد يف تلك الحملة عىل َمْن لهم الخربة الجغرافية يف 

 معرفة املعامل األساسية هناك.

ظهر من خالل الدراسة، أن الثقة الزائدة التي منحها  •
جب، السلطان لجيشه، وعدم متكنه من ضبط الجند ك� ي

دفعتهم إىل االِنسياح بأنفسهم إىل الداخل الصليبي، سعيًا 
وراء جمع أكرب كمية من الغنائم، م� سبب ذلك انقطاًعا 
كب�ًا ب� مركز القيادة، وبقية العسكر فحتى عندما اِحتاج 
إليهم السلطان مل يتمكن سوى جزء من الجيش اللحاق بهم 

 وهم يف حالة من الفوىض.

نظر أن معظم َمْن حددوا أسباب هز�ة اليشء امللفت لل •
السلطان تناسوا، بأن مسألة التعب واالرهاق الذي لحق 
بجند السلطان، خالل مس�هم الطويل من مرص إىل 
فلسط�، قد أثر كث�ًا عىل حركة الجيش، فضالً عن أن 
توغلهم غ� املدروس يف األرايض الصليبية زاد من ذلك 

ما واجهوا الصليبي�، وبعيدا ع� اإلرهاق أضعافًا كث�ة، فعند
كانوا يحملونه من أثقال، فإن حركتهم وحركة خيولهم 
كانت من البطء بحيث مل يستطيعوا اإلفالت من هج�ت 

 الصليبي� املباغتة.
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ك� تب� أيًضا من رواية الع�د وبقية املؤرخ� مَمْن تصدوا  •
اتهم ملعركة الرملة، بأن الصليبي� كانوا قد أخذوا احتياط

قبل دخول السلطان ألراضيهم، بل أنهم قد دفعوا الناس إىل 
ترك مناطقهم التي كانت عىل خط س� السلطان وجنده، 
فضالً عن أن القوات الصليبية كانت يف وضع نفيس ومعنوي 
أفضل، ناهيك عن أن قواتهم مل تكن تقل عن القوات 

نرش األيوبية عدًدا وإن كانت املصادر املسيحية تحاول أن ت
أرقاًما بعيدة عن الواقع التاريخي ألعداد جيشهم الذي قاده 
أكرث من عرشة من األمراء والقادة املشهورين، عدا وجود 
امللك بلدوين الرابع عىل رأسهم، ألنه من غ� املنطقي أن 
يشارك عدد من القادة عىل رأس حامية صغ�ة أو فرقة ال 

رشين ألف مقاتل تتجاوز الثالمثائة جندي، لقتال أكرث من ع
 أيويب.

عدم اِلتزام الجند بأوامر السلطان خالل االشتباك العسكري  •
كان من أهم العوامل التي أدت إىل هز�ة الجيش 
الصالحي، ووقوع عدد كب� من أمرائه وجنده أرسى يف يد 
العدو، م� اِضطر إىل تحمل أعباء مالية كث�ة لفكاك األرسى 

 الحًقا.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :َهواِمُش ال
: مدينة كب�ة تقع يف الداخل من أرض فلسط�، وكانت من الرملة) ١( 

املدن االسرتاتيجية يف حقبة الحروب الصليبية، تبعد مبسافة خمسة 
كم) عن الش�ل الرشقي من القدس، وهي  ١٥٠وعرشين ميالً (

مشهورة مبياهها ومواردها الزراعية وال سي� (الت�) الذي كان يصدر 
إىل بقية املدن واألقاليم، استعادها السلطان صالح الدين من منها 

م)، ١١٩١ه/  ٥٨٧م)، ثم هدمها سنة (١١٨٧ه/ ٥٨٣الصليبي� سنة (
تحسبًا ألي استيالء عليها من قبلهم. للمزيد يُنظر: ياقوت الحموي، 

النوادر ؛ ابن شداد، ٤٢٢ – ٤/٤٢١م)، ١٩٩٧، (ب�وت: معجم البلدان
، تحقيق ج�ل الدين الشيال، (القاهرة: ن اليوسفيةالسلطانية واملحاس

، دائرة املعارف اإلسالمية؛ هونيك�ن، مادة الرملة، ٨٠م)، ص١٩٦٤
 .١٩٦ – ١٠/١٩٣ترجمة أحمد الشنتناوي وآخرون، (ب�وت: د/ م)، 

) عن س�ة حياة ومنهج ع�د الدين األصفها� وأسلوبه الكتايب ومصادره ٢(
ع�د الدين الكاتب : حكيم أحمد مام بكر، يف الربق الشامي، يُنظر

، رسالة األصفها� ومنهجه التاريخي من خالل كتابه الربق الشامي
م)،  ١٩٩٦اربيل، (اربيل:  –ماجست� غ� منشورة، جامعة صالح الدين 

 .٨٠ – ٥١، ٤٩ – ١٨ص 
 .١١/  ١٩)، ١٩٨٠) ياقوت الحموي، معجم األدباء، (ب�وت: ٣(
، تحقيق أحمد األرناؤوط وتريك مصطفى، بالوفيات الوايف) الصفدي، ٤(

 .١/١١٩)، ٢٠٠٠(ب�وت: 
معجم ؛ عمر رضا كحالة، ١١/  ١٩) ياقوت الحموي، املصدر السابق، ٥(

 .٣/٥٨م)، ١٩٩٣، (ب�وت:املؤلف�
، تحقيق: خريدة العرص وجريدة القرص) ع�د الدين األصفها� الكاتب، ٦(

 .٣٤ – ٣٣/  ٣م)،  ١٩٥٥(بغداد :محمد بهجت األثري، قسم العراق، 
الحياة ) عن املدرسة النظامية يُنظر: مريزن سعيد مريزن العس�ي، ٧(

م)، ص ١٩٨٧، (مكة املكرمة: العلمية يف العراق يف العرص السلجوقي
، مجلة سومر، املدرسة النظامية ببغداد"؛ مصطفى جواد، "٢٨٥-٢٦٣

 .٣٢٤-٣١٧، ص٢ج-٩م)، مج١٩٥٣(بغداد:
، تحقيق بشار عواد معروف ومحيي هالل س� أعالم النبالءي، ) الذهب٨(

 .٣/٥٨؛ كحالة، معجم املؤلف�، ٣٤٥/  ٢١م)،  ١٩٩٢الرسحان، (ب�وت: 
، تحقيق ناظم ديوان ع�د الدين األصفها�) ع�د الدين األصفها�، ٩(

 .٦ – ٥م)، مقدمة التحقيق، ص ١٩٨٣رشيد، (املوصل: 
مرآة الزمان يف يُنظر: سبط ابن الجوزي، ) حول ترجمة ابن هب�ة ١٠(

؛ ابن ٢٦١-٢٥٥، ص ٢ق – ٨م)، ج١٩٥١، (حيدر أباد:تاريخ األعيان
، تحقيق إحسان عباس، وفيات األعيان يف إنباء أبناء الزمانخلكان، 
  ٢٤٤-٦/٢٣٠م)،  ١٩٦٨(ب�وت :

 .٣٦/ ٣، خريدة القرص) األصفها�، ١١(
 .٥٦/ ٣) املصدر نفسه، ١٢(
تاريخ األدب ؛ كارل بروكل�ن، ١٢/ ١٩، معجم األدباءت الحموي، ) ياقو ١٣(

 .٦/٥م)، ١٩٥٩، نقله إىل العربية عبد الحليم النجار، (ب�وت: العريب
: هو أبو الفضل محمد بن عبد الله موصيل ك�ل الدين الشهرزوري) ١٤(

م)، خدم ع�د الدين زنيك ١١٧٧-١٠٩٨ه / ٥٧٢-٤٩٢املولد والنشأة (
، بعدها قدم الشام فقربه نورالدين محمود وواله منصب حتى مقتله

قايض القضاة يف دولته، وشغل املنصب ذاته يف عهد السلطان صالح 
م). للمزيد عنه يُنظر: الع�د ١١٧٢ه/٥٧٢الدين االيويب حتى وفاته (

، تحقيق شكري فيصل، خريدة القرص(قسم شعراء الشام)األصفها�، 
، تحقيق أبو العرب يف خرب َمْن غربي، ؛ الذهب٢/٣٢٣م)، ١٩٥٩(دمشق:

 .٣/٦٣م)، ١٩٨٥هاجر محمد السعيد بن زغلول، (ب�وت:
، أعد الدارس يف تاريخ املدارس) حول املدرسة النورية يُنظر: النعيمي، ١٥(

 .٤٩٨-٤٦٦/ ١م)،  ١٩٩٠فهارسه إبراهيم شمس الدين، (ب�وت: 
حسان سعداوي،  ؛ نظ�١٤٩-١٤٨/ ٥) ابن خلكان، املصدر السابق، ١٦(

 .٢٠م)، ص١٩٦٢، (القاهرة: املؤرخون املعارصون لصالح الدين األيويب
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، تحقيق أحمد البيومي، عيون الروضت� يف أخبار الدولت�) أبو شامة، ١٧(
 .١٢٥م)، ص١٩٩١(دمشق: 

، تحقيق رمضان ششن، (ب�وت: د/ت)، سنا الربق الشامي) البنداري، ١٨(
١/١٣١. 

، تحقيق ضت� يف أخبار الدولت� النورية والصالحيةالرو ) أبو شامة، ١٩(
، تاريخ األدب؛ بروكل�ن، ٢٢٤/  ٣م)،  ١٩٩٧إبراهيم الزيبق، (ب�وت: 

٦-٦/٥. 
إمارة ؛ يوسف درويش غوا�ة، ٥/١٤٩) ابن خلكان، املصدر السابق، ٢٠(

 .٢٠م)، ص ١٩٨٠، (الكرك :الكرك األيوبية
، الذيل عىل الروضت�بو شامة، ) عن س�ة القايض الفاضل يُنظر: أ ٢١(

؛ ١٧م)، ص١٩٧٤تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثرا�، (ب�وت: 
القايض الفاضل عبد الرحيم البيسا� دوره هادية الدجا� شكيل، 

م)، ١٩٩٩، (فلسط�:التخطيطي يف دولة صالح الدين وفتوحاته
 .٣١٨-٢٥٥، ٢٠٣-١١٣،١٨٥-٣٩،٨٢-٢٤ص

 .١/١٨٥ابق، ) البنداري، املصدر الس٢٢(
، تحقيق مصطفى الحياري، الربق الشامي) ع�د الدين األصفها�، ٢٣(

 .٣٣/  ٣م)، ١٩٨٧(ع�ن: 
 .٣٩٨، ص ٢ق – ٨، جمرآة الزمان يف تاريخ األعيان) سبط ابن الجوزي، ٢٤(
، تحقيق الفتح القيس يف الفتح القديس) ع�د الدين الكاتب األصفها�، ٢٥(

؛ سبط ابن الجوزي، ١٠٦م)، ص١٩٦٥ة:محمد محمود صبح، (القاهر 
الجيش ؛ محسن محمد حس�، ٤٧٧املصدر السابق والجزء نفسه، ص

؛ بين� توهم ١٤)، ص٢٠٠٣، (اربيل:األيويب يف عهد صالح الدين
بروكل�ن عندما ذكر بأنه رافق السلطان يف كل حمالته، يُنظر: تاريخ 

 .٦/٦األدب، 
رص يف عنوان التواريخ وعيون الجامع املخت) ابن الساعي الخازن، ٢٦(

س� ؛ الذهبي، ٩/٦٤م)، ١٩٢٤، تحقيق مصطفى جواد، (بغداد :الس�
 .٢١/٣٤٩، أعالم النبالء

؛ الذهبي، املصدر ١٥٠/ ٥) ابن خلكان، املصدر السابق، ٢٧(
 .٢١/٣٤٩السابق،

- ٣١م)، ص١٩٨٧) الربق الشامي، تحقيق مصطفى الحياري، (ع�ن :٢٨(
سياسة صالح الدين األيويب يف بالد مرص نوري،  ؛ دريد عبدالقادر٣٦

 .١٧م)، ص١٩٧٦، (بغداد: والشام والجزيرة
(ب�وت  ، تحقيق عمر عبد السالم التدمري،الكامل يف التاريخ) ٢٩(

 .٩/٤٢٨م)، ٢٠١٢:
: مدينة وقلعة منيعة، تقع أمام أنطاكية، وهي مشهورة حارم) ٣٠(

نظر: ياقوت الحموي، مبواردها، وكانت من أع�ل حلب، للمزيد يُ 
 .٢/٢٠٥املصدر السابق، 

 ٢١٢/ ٤م)، ١٩٩٥، ترجمة حسن حبيش، (القاهرة :الحروب الصليبية) ٣١(
– ٢١٣. 

 .٣/٣١) الربق الشامي، ٣٢(
 .٣/٣١،٣٢،٣٣،٣٤،٣٥) املصدر نفسه، ٣٣(
، حررها يوسف صالح الدين األيويب: دراسات يف التاريخ اإلسالمي) ٣٤(

 .١٢٧-١٢٦)، م١٩٧٣ايبش، (ب�وت :
. ويوازن مع نصوص الع�د يف ٤٢٨/  ٩، الكامل يف التاريخ) يُنظر: ٣٥(

 .٤١-٣١/ ٣الربق، 
 .٣٢/ ٣) الربق الشامي، ٣٦(
: العامة تسميها بلبَيس، بينها وب� الفسطاط عرشة فراسخ بلبيس) ٣٧(

) كم، عىل الطريق املوجه إىل بالد الشام، يُنظر: ياقوت الحموي، ٦٠(
 .١/٣٧٧، لدانمعجم الب

: مستنقع لل�ء تفرغ فيه فضالت نهر النيل، يُنظر: وادي السدير) ٣٨(
 .٣/٣٢ياقوت الحموي، املصدر السابق، 

 .٣/٣٢، الربق الشامي) ٣٩(
 .٣/٣٦) املصدر نفسه، ٤٠(

 .٩/٤٢٨، الكامل يف التاريخ) ٤١(
 .٢١٣/  ٤، تاريخ الحروب الصليبية) ٤٢(
(تاريخ دولة األكراد)، تحقيق: موىس  تراكتاريخ دولة األكراد واأل ) ٤٣(

 .١٠٣)، ص٢٠١٠مصطفى الهسنيا�، (دهوك: 
، عربه عن الرسيانية، تاريخ مارميخائيل الرسيا� الكب�) ٤٤(

 .٣٣٩/ ٣م)، ١٩٩٦مارغريغوريوس صليبا شمعون، (دمشق:
، عربه عن الرسيانية الب� أبونا، (بغداد: تاريخ الرهاوي املجهول) ٤٥(

 .٢/٢١٧، م)١٩٨٦
 .٣٢/ ٣) الربق الشامي، ٤٦(
 .٣٢٩/ ٣) تاريخ مار ميخائيل، ٤٧(
 .٢١٣/ ٤) تاريخ الحروب الصليبية، ٤٨(
م)، ٢٠١١، (ب�وت:تاريخ الحروب الصليبية) محمد سهيل طقوش، ٤٩(

م)، ص ٢٠١١، (ب�وت:قيام الدولة األيوبية؛ عرب دعكور، ٤٥٢-٤٥١ص
١٦٧-١٦٦. 

 .٣/٣٢) الربق الشامي، ٥٠(
 .٣٢/ ٣) املصدر نفسه، ٥١(
 .٣/٣٣) املصدر نفسه، ٥٢(
 .٣٦-٣١/ ٣) املصدر نفسه، ٥٣(
 .٤٥-٤٢/ ٣) املصدر نفسه، ٥٤(
 .٤٢/ ٣) املصدر نفسه، ٥٥(
) هناك اختالف ب� رواية الع�د واملؤرخ� االخرين، حول توقيت ٥٦(

مهاجمة السلطان صالح الدين لعسقالن فذكرانه، نزل عليها يوم 
؛ ٣/٣٧عاء التاسع والعرشين من ج�دي األوىل) املصدر نفسه، (األرب

يف ح� ذكر ابن األث� بأنه هاجمها يوم (الرابع والعرشين منه)، 
؛ بين� أشار ابن كث�، إىل تثبيت الحدث يف شهر ٩/٤٢٨الكامل، 

البداية ج�دي األوىل مع إغفال اإلشارة إىل اليوم والتاريخ، يُنظر، 
؛ أما املقريزي، فقال بأنه هاجم ٢٩٧/ ١٣م)، ١٩٩١ت :، (ب�و والنهاية

عسقالن يف شهر ج�دي األوىل ومل يحدد التوقيت أو التاريخ أيًضا، 
، تحقيق محمد عبد القادر عطا، (ب�وت: السلوك ملعرفة دول امللوك

م)، ويتفق النويري مع الع�د حول تاريخ الهجوم بقوله (فوصل ١٩٩٧
نهاية األرب يف عاء لليلة بقيت من الشهر)، إىل عسقالن يف يوم االرب

، تحقيق نجيب مصطفى فواز وحكمت كشيل فواز، فنون األدب
؛ لكن املرجح هي رواية الع�د األصفها� ٢٦/ ٢٩م)، ٢٠٠٤(ب�وت: 

 كونه هو األقرب للحدث.
 .٤٢٨/ ٩، الكامل يف التاريخ) ٥٧(
 .٥٣، صالنوادر السلطانية) ٥٨(
 .٤٦٢/ ٢، ت�الروض) أبو شامة، ٥٩(
، تحقيق ج�ل الدين الشيال، مفرج الكروب يف أخبار بني أيوب) ٦٠(

 .٢/٥٩)، ١٩٦٠(القاهرة: 
: ويسميها ابن شداد الدارون، وقد اتبعها بالرملة عند الفتح الداروم) ٦١(

 .٨٠، صالنوادر السلطانيةالصالحي، 
عسقالن  : مدينة تقع يف أعيل الشام من ناحية مرص بينها وب�غزة) ٦٢(

 .٣/٣٨٨) كم، ياقوت الحموي، املصدر السابق، ١٢فرسخان (
 /. ٤، تاريخ الحروب الصليبية) ٦٣(
 .٣٧/ ٣، الربق الشامي) ٦٤(
 .٣٢٩/ ٣، تاريخ مار ميخائيل) ٦٥(
؛ دعكور، املرجع السابق، ٤/٢١٧) وليم الصوري، املصدر السابق، ٦٦(

 .١٦٧ص
 .٣/٣٧، الربق الشامي) ٦٧(
الحروب ؛ سامل محمد الحميدة، ٤/٢١٧صوري، املصدر السابق، ) وليم ال٦٨(

 .٣/٢٣٧م)، ١٩٩٣، (بغداد:الصليبية
) حول س�ة أرناط وموقفه من املسلم�، يُنظر: طقوش، املرجع السابق، ٦٩(

 .٤٦٩،٤٧-٣٧١،٤٦٧-٣٤٤،٣٧٠-٣٤١ص
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 . ٥٣، صالنوادر السلطانية) ٧٠(
 .١٠٣، صتاريخ دولة األكراد) ٧١(
؛ قاسم عبدة قاسم ٣٨-٣٧/ ٣، الربق الشاميدين األصفها�، ) ع�د ال٧٢(

 .٤٤-٤٣، (القاهرة: د/ت)، صاأليوبيون وامل�ليكوعيل السيد عيل، 
 .٤/٢١٦، تاريخ الحروب الصليبية) وليم الصوري، ٧٣(
 .٣٧/ ٣) الربق الشامي، ٧٤(
 .٣/٣٨) املصدر نفسه، ٧٥(
 .٢١٨/ ٤، تاريخ الحركة الصليبية) ٧٦(
 .٢١٩، ٢١٤-٢١٣م ٤صدر نفسه، ) امل٧٧(
 .٢١٨/ ٤) املصدرنفسه،٧٨(
 .٣٨/ ٣) الربق الشامي، ٧٩(
 .٣/٣٨) املصدر نفسه، ٨٠(
 .٤٠-٣/٣٨) املصدر نفسه، ٨١(
؛ مؤلف مجهول، املصدر السابق، ٩٧) ابن شداد، املصدر السابق، ص٨٢(

؛ يف ح� يهمل ستيفن ٢/٥٩؛ ابن واصل، املصدر السابق، ١٠٣ص
ة إشارة إىل دور أرناط كقيادي للجيوش الصليبية يف معركة رنسي�ن أي

، ترجمة السيد الباز العريني، تاريخ الحروب الصليبيةالرملة. يُنظر: 
؛ وافقه يف ذلك حميدة أيًضا، يُنظر: الحروب ٢/٦٧٣م)، ١٩٦٩(ب�وت: 

 .٣/٢٣٧الصليبية، 
ما أكد عليه ؛ وهذا ٢/٢١٧، تاريخ الرهاوي املجهول) الرهاوي املجهول، ٨٣(

 .٣/٢٣٧حميدة بدوره، يُنظر: املرجع السابق، 
، التكملة لوفيات النقلة) حول س�ة تقي الدين عمر، يُنظر: املنذري، ٨٤(

العرص األيويب قرن من ؛ منذر الحايك، ١/٢٩٢م)، ١٩٦٨(النجف:
؛ سازان حس� ١٠٣-٩٧)، ص٢٠١١، (دمشق:الرصاعات الداخلية

الدين عمر بن شاهنشاه األيويب: دراسة يف امللك املظفر تقي إبراهيم، 
–رسالة ماجست� غ� منشورة جامعة صالح الدين -س�ته وعرصه.
 .٩٥-٣٨م)، ص ١٩٩٤اربيل (اربيل: 

 .٣٩/ ٣، الربق الشامي) ٨٥(
 .٣/٤٦) املصدر نفسه، ٨٦(
 .٤٠/ ٣) املصدر نفسه، ٨٧(
 .٤/٢١٨) وليم الصوري، املصدر السابق، ٨٨(
؛ وقد وصف أحد الباحث� ٣٣٩/ ٣رسيا�، املصدر السابق، ) ميخائيل ال٨٩(

أنهم جميًعا رجال دين “ :التوجه الديني للمؤرخ� الرسيان بقوله
غالبًا ما �يلون إىل تفس� األحداث دينيًا انطالقًا من قناعات دينية 
وفق مبدأ الثواب اإللهي وعقابه". يُنظر: مهدي صالح السليفا�، 

 .٩٧)، ص٢٠١٢، (أربيل:ات املؤرخ� الرسياناأليوبيون يف كتاب
 .٥٣، صالنوادر السلطانية) ٩٠(
 /.١، السلوك) ٩١(
 .٣/٣٤٠، تاريخ مارميخائيل) ٩٢(
 .٢١٨/ ٤، تاريخ الحروب الصليبية) ٩٣(
: عىل حد قول لينبول أن الكلمة مأخوذة من طاووس وتعرب الطواشية) ٩٤(

ون من فئات راقية عن الشخص الجميل، وهو الخيص، وهم املختار 
وأصبح بعضهم قادة كبار يف جيش صالح الدين. يُنظر سعداوي، 

املعجم ؛ مجموعة من املؤلف�، ١١٣)، ص٤املرجع السابق، هامش (
 .٥٧٠م)، ص٢٠٠٤، (ب�وت :الوسيط

: وهم الصبيان أو الشبان من السودان، سعداوي، املرجع القراغالمية) ٩٥(
 .١١٣السابق، ص

 .٢١٩/ ٤، وب الصليبيةتاريخ الحر ) ٩٦(
 .٣/٤٠، الربق الشامي) ٩٧(
: نسبة اىل بني كنانة بن خز�ة، وتعود أصولهم إىل اليمن، الكنانية) ٩٨(

وهم منترشون يف مناطق مختلفة، ومن أشهر أرسهم يف مرص بنو 
ه/ ٥٤٥ج�عة قضاة القضاة، ويروى أنهم هاجروا إىل مرص بحدود (

مسالك األبصار يف م�لك لعمري، م)، يُنظر: ابن فضل الله ا١١٥٠

؛ ٤/١٨٦)، ٢٠١٠، تحقيق كامل سل�ن الجبوري، (ب�وت :األمصار
، تحقيق قالئد الج�ن يف التعريف بقبائل عرب الزمانالقلقشندي، 

؛ عمر رضا كحالة، ١٣٦-١٣٤م)، ص١٩٨٢إبراهيم الحياري، (القاهرة: 
 .٣/٩٩٦ م)،١٩٩٧، (ب�وت:معجم قبائل العرب القد�ة والحديثة

 .٤١/ ٣، الربق الشامي) ٩٩(
) حول ترجمة عيىس الهكاري، يُنظر: ابن شداد، املصدر السابق، ص ١٠٠(

، تحقيق عبدالحفيظ منصور، طبقات الشافعية؛ ابن كث�، ١١٧-١١٦
 .١/٦٦٦م)، ٢٠٠٤(بنغازي: 

 .٣/٤١، الربق الشامي) ١٠١(
 .٣/٣٩) املصدر نفسه، ١٠٢(
نجاب) وهو الشخص الذي يقوم بجمع لحاء : ومفردها (النجاب�) ١٠٣(

الشجر ألن نجب تدل يف اللغة عىل قرش الشجر وإزالة لحائها، 
، العداون الصليبي عىل مرصللمزيد يُنظر: جوزيف نسيم يوسف، 

 . ١٨٨)، ص٢)، هامش (١٩٨١(ب�وت: 
 .٣/٤٢، الربق الشامي) ١٠٤(
 .٣/٤٣) املصدر نفسه، ١٠٥(
م)، ١٩٩٣رجمة ممدوح عدوان، (دمشق: ، تصالح الدين وعرصه) ١٠٦(

 .٩٨ – ٩٧ص
) مل نعرث له يف املصادر عىل ترجمة، غ� أن ياقوت أشار إىل بعض ١٠٧(

أبيات من شعره ويصفه بشاعر عرصي أو معارص، سبيل املثال، 
 .٣/٤١٣، فامية، ٢/٢٧١دابق 

 .٣/٥٠، الربق الشامي) ١٠٨(
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؛ ثالثينوال تاسعالعدد ال - عشرةالحادية السنة  -رية كان التاريخية.دو -."تاريخية –الوركاء: دراسة أثرية " ،إسماعيل شيخي أوسي

 .٦٣ – ٥٢. ص٢٠١٨ مارس

 
 

َمةُ   ُمَقدِّ
الوركاء من املدن السـومرية الضـاربة يف القـدم والتـي تقـع 

كـم رشق مدينـة  ٦٠بقايا أبنيتهـا يف محافظـة املثنـى عـىل بعـد 
الس�وة، ويرجـع تـاريخ بنـاء هـذه املدينـة أول مـرة إىل األلـف 

الد. وقــد أطلــق عليهــا عــدة تســميات منهــا الخــامس قبــل املــي
التسمية السومرية (أوروك) وتعني املسـتوطن واونـوك والورقـاء 

وكذلك أطلقت عليهـا التـوراة اسـم (أيـريخ) وكانـت ذات مركـز 
ديني مرموق. تتألف بقاياها اليوم مـن تلـول أثريـة تـم تنقيبهـا 

نهـر  وأخرى مل يتم تنقيبها وكانت هذه املدينة العريقة تقع عىل
الفرات ولكنها تبعد اليوم عنه كث�ًا بسـبب ظـاهرة تغـ� األنهـار 
ملجاريها. أما مساكنها األوىل ومعابدها فقـد كانـت مشـيدة مـن 
ـان والقصـب ووجـدت بقاياهـا يف أعمـق طبقـات  الط� والحرص

 ). ٢و  ١املدينة (الشكالن 
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عىل هذه املدينة الكث� من الحضارات فسكنها  تعاقبت
فاألكديون فالبابليون فالكيشيون ثم حكمها السومريون 

اآلشوريون فالكلدانيون ومن بعدهم الفرس االخمينيون، ثم أنشأ 
فيها اإلغريق والسلوقيون والفرثيون بنايات ما زالت بقاياها إىل 
اليوم. لقد تطرقت مباحث هذا البحث لعدة جوانب منها موقع 

ية نشوء وتسمية مدينة الوركاء وأدوارها الحضارية وبدا
السالالت فيها واثبات امللوك السومري� حيث عرف من خالله 
أهم ملوك ساللة الوركاء ومنهم لوكال زاكيزي وكلكامش 

 ودموزي واتوحيكال. 
 للكتابة املس�رية يف �ك� تطرق البحث إىل اخرتاع السومري

ــة مــن صــميم حضــارة وادي  ــّد هــذه الكتاب ــة وتَُع هــذه املدين
ق.م. حيــث عــرث يف  ٣٥٠٠أريخ اخرتاعهــا إىل الرافــدين ويعــود تــ

(أوروك) عىل رمـوز تصـويرية وأرقـام كتبـت عـىل ألـواح طينيـة 
يطلق عليها اليوم الـرقم الطينيـة وكـان القصـب الـربدي النبـات 
الذي أستخدم لعمل األقالم منـه وذلـك للضـغط بـه عـىل الطـ� 

ة الطري. وتحولت في� بعد الرموز التصويرية إىل رمـوز مسـ�ري
وقد انترشت هذه الكتابة الحًقا يف بالد عيالم وسوريا واستعملت 
يف كتابة اللغة واملراسـالت الحيثيـة والحوريـة وغ�هـا. أمـا أهـم 
بنايات هـذه املدينـة فهـي املعابـد والزقـورات والقصـور حيـث 
وجدت آثار ومبان عىل مستوى عاٍل من الرُقي ومنها أول �ـوذج 

ن وغ�هم فـي� بعـد يقيمـون عـىل للزقورة الذي صار السومريو 
أقدس شعائرهم الدينية. ك� ُعرث يف مدينة الوركاء القد�ة  اقمته

أثناء التنقيب عىل العديد من اللقى األثرية التي تدل عىل تقـدم 
هذه املدينة يف مض�ر الفنون واألدب فقد نقش سكانها األلـواح 

اء واجهـات الحجرية واملسـالت واألختـام واآلنيـة وأبـدعوا يف بنـ
 املعابد بالفسيفساء ودونوا الحوادث التاريخية املختلفة. 

 أوًال: أصل التسمية
ــاء" يف املصــادر املســ�رية بصــيغة  ــة الورك ورد اســم "مدين

)kiUNUG()وهـذا مـن خــالل العرصـ الســومري ألقـديم كــ�  )١
ــة  ــة األكادي ــاءت التســمية يف اللغ ــا يف ) ٢().kiunu( بصــيغةج أم

ــات البابل ــد ورد بصــيغة الكتاب ــة فق ــم )٣((uruk)ي ــ� ورد اس ، ك
-Eاملدينة يف جداول إثبات امللوك السومرية بأنها كانت تسـمى(

ANNA.٤() نسبة إىل الحارة املقدسة ضمن مدينة الوركاء( 
ُسميت املدينـة ىف ملحمـة جلجـامش باسـم (أوروك ربيـتم) 
وتعنــي أوروك العظيمــة، و(أوروك ســبوري) التــي تعنــي مدينــة 

. لقـد ورد اسـم املدينـة يف العهـد القـديم )٥(ء ذات األسوارالوركا
. وعرفـت املدينـة يف املصـادر )٧()Erechأو (أرخ) ( )٦(باسم (أرك)

)، ويف املصادر الالتينيـة عرفـت باسـم Orugeiaاإلغريقية باسم (
)Orchoi()هناك من يعتقد بأن اسم املدينة يعني املستوطن، )٨ .

التــي  unukأو  )٩(urukسـمية وأن اسـم العـراق قــد جـاء مــن ت
تعني أيًضا املستقر، وهذه التسمية أطلق عىل منطقـة محـدودة 

. لقـد عـرف )١٠(من بالد سومر وليس عىل بالد الرافـدين أجمعهـا
اســم املدينــة أيًضــا بإســم الوركــاء، االســم الحــايل للمدينــة لــدى 

ويـاقوت  )١١(املصادر والكتابات العربية ومنهـا عنـد ابـن منظـور

، فضالً عن املصـادر األجنبيـة واآلثاريـة التـي تسـمى )١٢(يالحمو 
 )١٣(املدينة باسمها الحايل وهو اسم الوركاء من قبل املتحدث� بها.

 ثانًيا: الموقع
تقع أطالل (أوروك) وهـي بقايـا املدينـة التاريخيـة املسـ�ة 
حاليًا (الوركاء) يف منطقة صحراوية حوايل منتصـف الطريـق بـ� 

كم) رشقي مدينـة السـ�وة  ٦٠، وعىل مسافة ()١٤(بغداد والبرصة
كم) ش�ل رشقي مدينة الخرضـ ومل تـزل بقاياهـا  ١٢وعىل بعد (

). وهي من أكرب املـدن األثريـة جنـوب ٣شامخة للعيان (الشكل 
بالد الرافدين وأقدمها، وكانت تقع عىل الضفة الغربيـة مـن نهـر 

ملجاريهـا فهجـرت  الفرات ثم ابتعد عنها غربًا بسبب تغ� األنهار
ففي الجزء الجنويب من بالد الرافدين وهي املنطقـة  )١٥(في� بعد،

التي عرفت ببالد سومر حدث تغـ� جـذري ثـوري حينهـا، وهـو 
نشأة املدن حيث أصبح تجمـع السـكان يف املـدن رضورة أمالهـا 
وجود األنهار وكانت السيطرة عىل األنهـار واإلفـادة منهـا بشـكل 

اون عـىل نطـاق واسـع مـن تعـاون سـكان فاعل يسـتوجب التعـ
 )١٦(القرى البدائية التي كانت سائدة أوالً.

تتألف بقايا املوقع من تلول ومرتفعات وأعظمها ثالث روايب 
، ويظهـر بقايـا تلـول متفرقـة )١٧(كب�ة وروايب أخرى أصغر حجـم

حول املدينة كالدائرة وترتكز يف الجزء الجنويب الرشقي للمدينة إذ 
املدينة أقرب إىل الدائرة الغ� منتظمة يحيط بها سـور  شكلجاء 

، أمـا عـدد سـكان )١٨(كـم تقريبًـا ٩،٥دفاعي محصن يبلغ طولـه 
ــ�  ــا ب ــرتاوح م ــة فهــو ي ــا. ٥٠ - ٤٠املدين  )١٩(ألــف نســمة تقريبً

 )٤(الشكل
تقع املدينة عند أطراف السهل الرسويب يف بيئة تسودها مياه 

الجهة الجنوبية الرشقية، األمـر  التي تحد املدينة من املستنقعات
الذي سبب االنحراف يف مجرى نهر الفرات، بين� تتـألف األرايض 
يف غــريب املدينــة مــن أرض ملحيــة تتكــون مــن الرمــال والحىصــ 

ــاخ صــحراوي  )٢٠(والصــخور الرســوبية ــة من ــذلك يســود املدين ، ل
تتفاوت درجات حرارته ما ب� الليل والنهـار بشـكل متبـاين مـع 

، أمـا )٢١(مطار بسبب وقوعها عىل أطراف الصحراء الغربيـةقلة األ 
يف الجهة الش�لية فيحد املدينة نهـر الفـرات القـديم إذ ال يـزال 
مجراه القديم ظاهرًا عىل سطح األرض ويُعرف حاليًا باسـم شـط 

 )٢٢(النيل املندثر.
مدينـة الوركـاء يف أطوارهـا األوىل وحتـى العرصـ  بأنيُعتقد 

كانــت يف األصــل تتــألف مــن مســتوطن� أو  الســومري القــديم
، أوله� وهي )٢٣(حارت� منفصلت� ك� وردت يف ملحمة كلكامش

حارة كوالب التـي ورد اسـمها يف كثـ� مـن النصـوص املسـ�رية 
ومنها يف أحد املالحم املدونة عىل الرقم الطينية إذ يتحدث فيهـا 

تدعته أختـه (ا��كار) ملـك أوروك إىل اآللهـة (إنانـا) عنـدما اسـ
 )٢٤(الطاهرة إىل مصنع طابوق يف كوالب (حي مـن أحيـاء اوروك)

الواقعة عند الجهة الغربية من مدينة الوركـاء وفيـه يقـع معبـد 
اإلله آنو وزيقورته. أما يف الجهة الرشقية من املدينـة تقـع حـارة 

أنا) منطقة املعابـد املقدسـة الـذي يقـع فيـه معبـد اإللهـة -(آي
 ). ٥(الشكل  )٢٥(عشتار).-(إنانا
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تذكر املصادر املس�رية القد�ة بأن مدينة أوروك كانت تقع 
عىل نهر (األيتورونكال) أو �ر بالقرب منها، فهناك نص مسـ�ري 

) الذي يذكر فيه بأنـه An-Amيؤرخ باسم حاكم مدينة أوروك (
) (Ga-i-sur-ra) أو (Nun) سيدة (Ganisurraسيد معبد لإلله 
لهذا املعبد، لـذلك  (An-Am)وبعد هجر  كال)،سيدة (األيتورون

أغلق وتحول إىل مدينة أوروك، ويف هذا النص أيضا يحدد مكـان 
نهر (األيتورونكال) بأقرب مـن مدينـة أوروك. وهنـاك نـص آخـر 
يروي العالقة الوثيقة ب� القناة واملدينة كـ� ورد (عـىل الحقـول 

رشـب املـاء الرائعة ألوروك، خرافك ستأكل شـع�ي، وصـغارك ست
  .)٢٦()nun)-ud-7iمن 

 ثالًثا: األدوار احلضارية للوركاء
ُسمي الدور الحضاري الذي تال الطور األخ� من دور الُعبيـد 

، وهو الدور الخامس )٢٧(بالوركاء نسبًة إىل موقع الوركاء املعروف
ــد� ــري املع ــ الحج ــن أدوار العرص ــث )٢٨(م ــه البح ــث يتج ، حي

تاريخ يف حضـارة وادي الرافـدين إىل الحديث يف عصور ما قبل ال
 تقسيم دور الوركاء إىل ثالثة أطوار هي:

 طور الوركاء القديم.  -١
 طور الوركاء الوسيط. -٢
 )٢٩(طور الوركاء األخ�. -٣
 

لقد ارتأى ج�عة مـن البـاحث� حـديثًا أن يطلقـوا مصـطلح 
) أو الشـبيه بالتـاريخي Proto-Literateالعرص الشبيه بالكتايب (

)storicHi-Proto�٣٠() عىل طور الوركاء األخ(. 
أخذ البرش يقطنون مدينة الوركاء منذ األلـف الخـامس قبـل 
امليالد وكانت حينذاك مدينة صغ�ة تقع عىل هـور كبـ� وكانـت 
مســاكنها بســيطة مشــيدة بــالط� والحرصــان والقصــب وجــدت 
ـة ثـم  بقاياها يف أعمق طبقات املدينة وهي الطبقة الثامنـة عرش

حياة تتقـدم يف هـذه املدينـة وتعاقبـت فيهـا العصـور طفقت ال
ــبعة أدوار  ــو س ــز نح ــن متيي ــون م ــتطاع املنقب ــارات واس والحض
تاريخية رئيسية قسموها إىل طبقات ثانوية بلـغ مجموعهـا مًعـا 
نحًوا من اثنتي عرش طبقة، ثم ميزوا تحت تلـك الطبقـات مثـا� 

فجــر عرشــ طبقــة أخــرى وكلهــا مــا قبــل التــاريخ، أعالهــا عرصــ 
السالالت أو ما يسمى بعرص (لجـش) ويف آخرهـا وهـي الثامنـة 

، )٣١(عرش انقطعـت آثـار السـكنى وبانـت األرض الغرينيـة البكـر
وكانت الوركاء يف األطوار األوىل من عرص فجـر السـالالت مؤلفـة 

انــا) نســبًة إىل حــارة املعابــد -مــن قســم� يســمى أحــده� (أي
عشتار) واإلله (آنو) والقسـم -ااملقدسة والسي� معبد اآللهة (انان

 )٧ – ٦(الشكالن ) ٣٢(اآلخر يدعى (كالب).

 رابًعا: أثبات الملوك السومريون
من الناحيـة  )إن أهم ما �يز عرص (دويالت املدن السومرية

مــدن  -السياســية إن بــالد الرافــدين كــان مجزئــا إىل عــدة دول 
)City-Statesانـت ) مستقلة ومنفصلة الواحدة عـن األخـرى وك

غالبًا يف حالـة نـزاع وحـروب مـن أجـل االسـتحواذ عـىل األرايض 
(اثبـات ب ومصادر مياه الري، وقد وجدت وثيقة تاريخية مس�ة 

امللوك السومرية) تكشف لنا عن أس�ء امللـوك الـذين ينتسـبون 
، وأول ما يلفـت النظـر يف (اثبـات امللـوك) )٣٣(إىل هذه السالالت

كيـة هبطـت مـن السـ�ء" وحلـت يف أنها تبـدأ بـالقول أن "امللو 
خمس مدن بصورة متعاقبة وحكم فيهـا مثانيـة ملـوك خصصـت 
لعهود حكـم كـل مـنهم رقـً� خياليًـا، يـذكرنا بـاألع�ر الطويلـة 
املخصصة للنبي آدم (ع) وأحفاده واألنبيـاء القـدامى يف التـوراة. 
والطوفــان حــدث بلــغ مــن األثــر والجســامة عنــد ســكان وادي 

إن جامعي اثبات السالالت جعلـوه حـًدا فاصـالً  الرافدين بحيث
ــبالد ــأريخ ال ــزين يف ت ــ� عهــدين متمي ــات أن )٣٤(ب ــذكر اإلثب . وي

امللوكيــة حلــت يف (اريــدو) أوالً قبــل الطوفــان واقرتنــت بأســ�ء 
ملوك حكموا حكً� أعترب اسطوريًا نتيجة لطـول فـرتة حكـم كـل 

ة وهكـذا. سن ٣٦٫٠٠٠سنة وآخر  ٢٨٫٠٠٠ملك فأحد امللوك حكم 
. )٣٥(سنة ثم جاء الطوفان وأغـرق الـبالد ٢٤١٫٠٠٠وكان املجموع 

وبعد الطوفان هبطت امللوكيـة مـن السـ�ء وحلـت يف سـاللت� 
أوروك) يف الجنـوب. وتوضـح (كيش) يف ش�ل بـالد بابـل و( ه�

األدلة اآلثارية التغي� من (اريدو) أقدم مدينة إىل الوركـاء كأحـد 
، حيث تضـم كـيش اثنـان )٣٦(سية يف الجنوبمراكز الحضارة األسا

وعرشون ملًكا، أما ساللة الوركاء األوىل فتضم إحدى عرشـ ملًكـا 
أشهرهم (اينمركار) و(لوكالبندا) و(كلكامش). وعرب متابعة (قامئة 
امللوك السومرية) نالحظ انتقال السلطة من الطبيعة األسـطورية 

  .)٣٧(فانيف بدايتها إىل الطبيعة التاريخية بعد الطو 

 خاماًس: أهم ملوك سالالت الوركاء
شكلت يف مدينة الوركاء أول ساللة حاكمة بحسب ما ورد يف 

السـاللة مـن املدينـة  هذهأثبات امللوك السومري� واتخذ ملوك 
وهـي كـ�  )٣٨(كمركز سيايس لها وهذا خالل األلـف الثالـث ق.م

 ييل:
 ساللة الوركاء األوىل: -٥/١

سنة) كـ� وردت ٢٣١٠ا عرش ملكا وملدة (التي حكم فيها اثن
العبــارة يف أثبــات امللــوك الســومري� (كــيش رضبــت باألســلحة 

 انا)، وامللوك هم: -ونقلت ملوكيتها إىل (إي
 :)Mes Kiggasherميسكياجارش ( -١) ٥/١(

تذكر املصادر التاريخيـة بـأن مدينـة الوركـاء منـذ تأسيسـها 
بعـد انتهـاء حكـم  برزت وهي تتحدى سيادة مدينة كـيش ألنـه

(ايتانا) ملك كيش مبدة وجيزة برز ملك جديد كـان أسـمه الـذي 
وصفته أثبات امللوك السومري� بأنـه ألبـن االلهـة آتـو (شـمش) 

انـا) مـن مدينـة -وقد أسس ساللة قوية وطموحة يف منطقة (اي
، )٣٩(الوركاء أي (بيت ان) التي كانت تسمى بهذا االسـم يف أيامـه

ن هذا امللك ابن الإلله، وما هذا إال داللـة عـىل وجاءت اإلشارة بأ 
تقديسه كونه ابن الثور الساطع الذي يحـرص عـىل نرشـ العـدل 
والنظام واالسـتقرار، كلهـا عوامـل سـاعدته عـىل تأسـيس سـاللة 

)EN-(Eanna وأ ) (ENحاكمها يحمل لقب  )٤٠(حاكمة يف املدينة
ب مـا سـنة) بحسـ ٣٢٤انا) ودام حكمه ملـدة (-وتعنى سيد (اي 

ذكرته أثبات امللوك السومري� وهذا رقم مبالغ فيه كـ� وصـفته 
اإلثبات بأنه وصل حتى البحر وتسلق الجبال، ورمبا يقصـد بهـذا 

فهـي يف  )٤١(البحر هو الخليج العريب أو البحر املتوسط أما الجبال



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 تاريخية –الوركاء: دراسة أثرية 

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ مارس –والثالثين  التاسعالعدد   –شرة حادية عالسنة ال  ٥٥

 

 

 

ش�ل بالد الرافدين وجميعها مؤرشات طموحة تدل عـىل توسـع 
هـذا يطـابق اإلشـارات و  )٤٢(متداد حـدودهانفوذ املدينة وتأم� ا

التي كشفتها أع�ل التنقيب يف املدينة التي أظهرت مـواد نـادرة 
عن البيئة الرافدية التي استعمله يف بناء مرافق املدينة التي تدل 
عىل العالقات التجارية الواسعة فضالً عن الـرثوات الهائلـة التـي 

 )٤٣(املدينة. جنتها من الغزوات يف وقت مبكر من تاريخ
 ):(En-mea-karا��كار  -٢) ٥/١(

جاء بعد أبيه بحسب ما جاء يف أثبات امللوك السومرية التي 
 ٤٢٠ادعت إليه بنـاء مدينـة الوركـاء خـالل حكمـه الـذي بلـغ (

ك� وصفته إثبـات امللـوك بأنـه االبـن البكـر لإللـه آتـو  )٤٤(سنة)
دينة الوركاء، كـ� (شمش) وسيد ألنانا املقدسة اإللهة العظيمة مل

جاء أسمه يف عدة أدبيات سومرية حول ملـوك الوركـاء األوائـل، 
وجــاء منهــا نصــوص تصــفه مبــا يحظــى مــن أهميــة خاصــة يف 
العالقات مع اآللهة انانا التي ساعدته ليكون حاكم دينـي، لـذلك 

، وقــد ذكــرت )٤٥(ألــه نفســه وجعــل مــن نفســه ملــك أســطوري
مدينـة اراتـا التـي  حـاكمد القصص امللحمية بأنه قاد حملـة ضـ

دخلت يف رصاع مع مدينة الوركاء خالل حكمه إال أنه متكن مـن 
. وتفيد األخبار بأنه خالل حكمـه قـد )٤٦(أخضعها واالنتصار عليها

، لـذلك قـد ورد أسـمه )٤٧(قام البدو السامي� بغزو مدينة الوركاء
أول امللوك األبطـال الثالثـة يف مدينـة الوركـاء، إذ وصـفت سـت 
مالحــم ألحيــاء ذكــرى األعيــاد واملــآثر البطوليــة لهــؤالء األبطــال 

يف األدب السومري القديم وهو امللـك ا��كـار والثـا�  )٤٨(العظام
 .)٤٩(لوكال باندا الذي جاء بعده لحكم مدينة الوركاء

 :لوكال باندا -٣) ٥/١(
وهــو أحــد رســل ا��كــار االبطــال ورفاقــه يف الســالح. كــ� 

دب السومري القديم بوصفهم آلهة أو انصاف آلهة يذكرون يف األ 
، وقـد ورد اسـم لوكـال يف )٥٠(خالل حياتهم وحتـى بعـد م�تهـم

 )٥١(سنة) ١٢٠٠أثبات امللوك السومرية باسم الراعي وحكم ملدة (
ورمبا كانت هذه باألصل مهنته يف بداية حياته كـ� وردت بعـض 

، ولـيس كـ� )٢٥(القصص السومرية بأنه كان والد امللك كلكـامش
يرى بعض البـاحث� بأنـه زوج أم امللـك كلكـامش إذ كـان يكنـى 

، )٥٣(باسم (ليلو) التي تعني كاهنا أعىل ك� لقب بكـاهن كـوالب
إال إن أثبات امللوك ال تذكر بأن هـذا امللـك ينحـدر مـن العائلـة 
املالكية أو الكهنوتية وال تش� إىل صلة القرابة التي تربطه بامللك 

ــا ــم  )٥٤(را��ك ــن املالح ــ� م ــوية يف ملحمت ــمه س ــق اس إذ راف
األسطورية السومرية فمن املؤكد بأنه كـان حـاكم محرتًمـا مثـ�ًا 
لإلعجاب وقد أُله من قبال رجل الدين السومري� وأعطيه مكانـه 
ــات حــول  ــرد أي معلوم ــن مل ت ــة الســومرية لك ــع اآلله يف مجم

ك السـابق يف منجزاته السياسية والعسكرية سوى مرافقتـه للملـ
) Lugalك� أشارت املصادر بأن اللقب لوكـال ( )٥٥(حملة اىل اراتا

دخل وألول مرة مع اسمه يف تاريخ مدينة الوركاء التي تعني من 
 .)٥٦(الناحية اللغوية الرجل العظيم أو الرجل الكب�

 :دموزي -٤) ٥/١(
وحكم بعد لوكال باندا وهو امللـك الرابـع يف سـاللة الوركـاء 

) ويف اللغـة االكديـة Dumu-ziباللغة السومرية ( واسمهىل، األو
Tummuz)٥٧() الذي يعني اسمه االبـن البـار أو االبـن الصـالح( .

وقد وصفته إثبات امللوك السومرية بأنه كان صائد سمك واصـله 
ومن ألقابه األكرث انتشاًرا هو  )٥٨(سنة)١٠٠من (كوا) وحكم ملدة (

، إلــه )٥٩(رث القصــص األســطوريةدمــوزي الراعــي الــذي ورد يف أكــ
ــذاء  ــلة بغ ــات ذات ص ــات والنبات ــل يف الحيوان ــب والنس الخص

، فضالً عن ألقاب عدة خالل النصوص )٦٠(اإلنسان يف بالد الرافدين
األدبية السـومرية التـي خلـدت شخصـية امللـك دمـوزي، ويـرى 
ــدن  ــة يف امل ــطورة ملحمي ــة إىل أس ــور الخراف ــتاين إن تط فلكش

د الرافدين تضـيفها إشـارة عقائديـة مـ� طـورت السومرية يف بال 
هــذه الشخصــية اىل إلــه أو نصــف إلــه أي جعلتــه مبنزلــة اإللــه 
املحلية املتعددة لهذا نسبت إليـه صـفات مناسـبة لـه إذ أصـبح 
شخصية هامة يف شعائر الزواج املقدس السومري وأسطورة اإللـه 

ومـن املتويف التـي تركـت أثـر عميـق يف مجتمـع بـالد الرافـدين 
املــؤثرات الحضــارية نســب اســمه إىل أحــد أشــهر الســنة (شــهر 

وعـىل الـرغم مـن إلوهيتـه إال أنـه مـات وهـو الشـاب  )٦١(متوز)
 )٦٢(الجميل عند السومري� التي أحبته اآللهة (أنانا) وتزوجته.

 (Gilgamesh):كلكامش  -٥) ٥/١(
جــاء بعــد دومــوزي وهــو امللــك الخــامس لســاللة الوركــاء 

ــة  ،)٦٣(األوىل ــوة والبطول ــى اســمه عــىل الق ــذي ينضــوي معن وال
. أصبح كلكـامش )٦٤(والشجاعة ومنها (املحارب الذي يف املقدمة)

يف  )٦٥(بطالً أسطوريًا يف عدد كث� من التـأليف األدبيـة السـومرية
العامل القديم دون منازع من خالل مـا أكسـبته أع�لـه وشـهرته 

الـذي تغنـى بـه الواسعة حتى أصبح البطـل السـومري األسـمى 
عرب األجيال وهذا من خالل مـا ورد يف اآلداب السـومري  الشعراء
وأشهرها ملحمـة كلكـامش إذ أدرك امللـك كلكـامش  )٦٦(واألكدي

بعد رحلته بالبحث عن الخلـود بـأن الخلـود يكمـن باإلنجـازات 
التي تخدم االنسانية لذلك رشع بعد هذه الرحلة بأع�ر مدينـة 

اء السور الذي يحيط باملدينة سور الوركـاء الوركاء ومن ضمنها بن
لــذلك ارتــبط اســم مدينــة الوركــاء باســم امللــك  )٦٧(الشــه�
. وقد ذكرته أثبات امللـوك السـومرية بأنـه أبـن لـوال )٦٨(كلكامش

lulla)) وأنـه كـاهن (كـالب)  )٦٩(سـنة)١٢٦) البدوي وحكم ملدة
ن يخضـع . ويف زمنه حـاول امللـك أكـا أ )٧٠(حارة يف مدينة الوركاء

مدينــة الوركــاء تحــت ســيطرة كــيش لــذلك نشــبت حــرب بــ� 
وتوجه بجيشه باتجاه مدينة الوركاء وحارصهـا لتبـدأ  )٧١(الطرف�

وعــرض امللــك  )٧٢(الحــرب مــن أجــل الســيادة عــىل بــالد ســومر
كلكامش هذا األمـر عـىل مجلـس املدينـة إذ أشـار إليـه مجلـس 

من صـنع يـد اآللهـة  (رجال املدينة املحارب�) بأن مدينة الوركاء
 .)٧٣(وانتهت الحرب باملصالحة ما ب� كلكامش وأكا

جاءت االشارات التاريخية املهمـة اىل أن امللـك كلكـامش اىل 
جانب أبيه (لوكال بندا) بأنه� كانوا أبطـاال مـؤله� ضـمن نـص 

التي تعود اىل العرصـ  )٧٤(ق.م) ٢٦٠٠لأللواح (األركائية) بحدود (
ملوك ساللة الوركاء الـذين  أس�ءمن ضمن  )٧٥(السومري القديم

ألهوا أنفسهم، املكتشفة يف مدينـة رشوبـاك (تـل فـارة) كـ� ورد 
اسمه ضـمن امللـوك الـذين قـاموا بتجديـد بنـاء معبـد انليـل يف 
مدينة نفر (نيبور) وهذا حسب� جاء يف نص متثال الذي ورد فيـه 

والذي  ) (Ur-nungalاسمه اىل جانب اسم ابنه امللك أور ننكال 
 )٧٦(يعني رجل اإلله ننكال.
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 ):Ur-nungalأور ننكال ( -٦) ٥/١(
ــاء األوىل إذ  ــاللة الورك ــوك س ــن مل ــادس م ــك الس ــان املل ك
خصصت له إثبات امللوك السومرية لسـن� حكمـه التـي بلغـت 

إال  )٧٨(ك� ورد اسمه بصيغة (أور لوكال) ملك كيش )٧٧(سنة) ٣٠(
ضــمن أســ�ء  درجمه الــذي أن مل يعــرف عنــه الكثــ� ســوى اســ

، ومنهـا عملـه )٧٩(امللوك مدينة الوركاء التـي وردت يف نـص متـال
الذي ذكرته النصوص املس�رية بأنـه قـد قـدم الـرمح الكبـ� إىل 

 ) ٨٠(اإلله ننكرسو يف مدينة لكش

وقد خلف هذا امللك من بعده ملوك ضعاف ال يعرف عنهم 
السومرية ومـنهم أثبات امللوك  ضمنسوى أس�ئهم التي وردت 

) ويعنـي اسـمه راعـي الـبالد  utul-kalammaامللك (أوتل كالما
ــدة ( ــم مل ــاء األوىل وحك ــاللة الورك ــابع لس ــك الس ــو املل  ١٥وه

) وهـو امللـك الثـامن se-Laba. وجاء بعده امللك الباخ ()٨١(سنة)
ثـم جـاء بعـده  )٨٢(سنة) ٩لساللة الوركاء االوىل فقد حكم ملدة (

)  En-nun-dera-annaانـا-ننـدار-امللـك (ايـن امللك التاسع هو
 ٨والذي يعني اسـمه اإللـه ننـدار سـيد السـ�ء إذ حكـم ملـدة (

) امللـك العـارش Meshedeوبعده حكم امللك مشـيدي ( )٨٣(سنة)
Melan--انـا-. أمـا امللـك (مـيالم)٨٤(سـنة) ٣٦الذي حكـم ملـدة (

annaوهـو امللـك الحـادي عرشـ  )٨٥() ويعني اسمه ضوء السـ�ء
. وأخـ�ًا؛ حكـم )٨٦(سنة) ٦لساللة الوركاء األوىل الذي حكم ملدة (

) ويعنـي اسـمه ملـك الكتابـة Lugal-Kiduكيـدو -امللك (لوكال
وهو امللك الثا� عرش واألخـ� لحكـم سـاللة الوركـاء األوىل ودام 

سـنة) وبنهايـة حكـم هـذا امللـك انتهـى حكـم  ٣٦حكمه ملدة (
 ساللة الوركاء األوىل.

 لة الوركاء الثانية:سال -٥/٢
انتقلت امللوكية من الوركاء إىل مدينة أور بحكـم سـاللة أور 
األوىل لتنتقل امللوكيـة بـ� املـدن القد�ـة لتعـود مـرة ثانيـة إىل 
مدينة الوركاء لتأسيس ساللة حاكمة جديدة وهي ساللة الوركـاء 

وال يعرف عنهم يشء سـوى  )٨٧(الثانية التي حكم فيها ثالثة ملوك
ذكرته أثبات امللوك السومرية عن أس�ئهم فقـط وعـن سـن� ما 

حكمهم.  كان امللك األول قد سقط أسمه مـن أثبـات امللـوك ومل 
سنة)، وجاء بعده  ٦٠يعرف سوى سن� حكمه التي دامت ملدة (

اوري -امللك الثـا� يف سـاللة الوركـاء الثانيـة وهـو امللـك (لوكـال
lugal-ure) ثـم جـاء بعـده امللـك سنة ١٢٠) ودام حكمه ملدة (

-Arالثالث وهو األخ� لساللة الوركاء الثانية وكان أسمه (اركندا 
gandea) سنوات فقـط) وبعـدها انتهـى حكـم هـذه  ٧) وحكم

 . )٨٨(الساللة لتنتقل امللوكية مرة أخرى اىل مدينة أور
لكن هناك إشارة تاريخية أخرى تفيد بأسـ�ء مللـوك آخـرين 

انـا) -شـاكش-وكان أولهـم هـو امللـك (ايـن لساللة الوركاء االوىل
)anna-sakus-En()ـــرن  )٨٩ ـــة الق ـــان حكمـــه بحـــدود نهاي وك

) كـ� En(الخامس والعرشين ق.م) وقد أتخذ لنفسه لقب (اين 
. وجاء بعده امللك الثا� يف حكم )٩٠(لقب نفسه بحاكم بالد سومر

-Ki-nesساللة الوركاء الثانيـة وهـو امللـك لوكـال كينيشـدودو (
dudu وهو من امللـوك العرصـ السـومري القـديم الـذي حكـم (

مدينة الوركاء وكان معارصا النتيمنا حاكم مدينـة لكـش إذ عقـد 
معه معاهدة ك� أشارت الكتابات السومرية واملخلفـات األثريـة 

وجـاء بعـده  )٩١(بسيادة هذا امللك عىل مدينة اومـا وأور وكـيش
 .)٩٢(مدينة الوركاء ) يف حكمsi)-al-sa-Kiابنه امللككيساليس 

 ساللة الوركاء الثالثة: -٥/٣
بعد سيطرة امللك لوكال زاكيزي ملك اومـا عـىل بـالد سـومر 
وضم معظم مدن السالالت السومرية الحاكمة وتوحيدها تحـت 

التي أسس فيها ساللة  )٩٣(حكمه وكانت مدينة الوركاء من ضمنها
ق.م)  ٢٣٧٠-٢٤٠٠وهـي سـاللة الوركـاء الثالثـة ( جديدةحاكمة 

ومنها اتخذ لقب ملك الوركاء إذ وصفته أثبات امللوك السـومرية 
وخلـف امللـك  )٩٤(بأنه مؤسس الساللة الثالثـة يف مدينـة الوركـاء

لوكال زاكيزي نصا مهـ� منقـوش عـىل كرسـ إنـاء يصـف نفسـه 
التــي أصــبحت الوركــاء عاصــمة  )٩٥(مفــاخرًا بأنــه ملــك الوركــاء

جون األكدي عـىل امللـك لوكـال . وبعد تغلب امللك رس )٩٦(لحكمه
زاكيزي وأنتزع منه الزعامة والسلطة ومنها مدينـة الوركـاء التـي 
أصبحت تحت سيطرة الدولة األكدية واتخذها امللـك رسجـون يف 

. لكن اسـتمرت مدينـة الوركـاء )٩٧(بداية حكمه عاصمة له ولفرتة
مبا تحظى من موضع احرتام كبـ� ألنهـا مقـر عبـادة اإللـه (انـو) 

كالمـا) مبدينـة  –خرسـاك -اآللهة (انانا) املرتبطتان يف معبد (ايو 
واستمرت كيبدو إن املدينة قد أصابها الضعف عـىل مـر  )٩٨(كيش

العصور التي تلت العرص االكدي ورمبا بسبب ابتعاد نهر الفـرات 
ــافة ( ــة مبس ــن املدين ــدهور األرايض ١٨ع ــ� أدى إىل ت ــم، م ) ك

يف الرتبة وتدهور نظام الري  امللوحةالزراعية بسبب زيادة نسبة 
إال إن املصادر اآلثارية تش� إىل استمرار السكن يف املدينـة حتـى 

 . )٩٩(العصور اإلسالمية إذ غدت آنذاك قرية صغ�ة
وملوك الوركاء حسب ترجمة إثبات امللوك السومري� نصت 
عىل: هبطت امللوكية من الس�ء فكانت (اريدو) مركـز امللوكيـة 

اء الطوفان وجرف البالد. وبعـد الطوفـان هبطـت امللوكيـة ثم ج
مرة ثانية وحلت يف (كيش) ثم دحرت (كيش) يف الحرب ونقلـت 

انا) وهـي حـارة املعابـد املقدسـة يف الوركـاء] -ملوكيتها إىل [(إي
 انا) كل من:-وحكم يف (أي

 )Meskiggasherميسكيكارش ( -١
 اينمركار  -٢
 لوكال بندا -٣
 )Dimuziدموزي ( -٤
 كلكامش -٥
 )   Ur - Nungalننكال ( -أور -٦
 )Udul kalammaاودل كالما ( -٧
 )Labasherلبارش ( -٨
 )Ennundarannaأنا ( -نندار  -اين  -٩

 )Meshedeمشيدي ( -١٠
 )Melam annaأنا ( -ميالم  -١١
 )Lugal kiduكيدو ( -لوكال  -١٢

ودحرت (أوروك) يف الحرب فانتقلت ملوكيتها إىل (أور) وبعدها 
 (اوان) ثم دحرت (اوان) دحرت (أور) ونقلت ملوكيتها إىل

ونقلت ملوكيتها إىل (كيش) وبعدها دحرت (كيش) ونقلت 
ملوكيتها إىل (ح�زي) بعدها دحرت (ح�زي) ونقلت ملوكيتها 

 إىل (أوروك) ويف (أوروك) حكم:



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 تاريخية –الوركاء: دراسة أثرية 

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ مارس –والثالثين  التاسعالعدد   –شرة حادية عالسنة ال  ٥٧

 

 

 

 )Lugal ureلوكال اوري ( •

 )Argndeaأركنديا ( •
ثم دحرت (أوروك) ونقلت ملوكيتها إىل (أور) ودحرت (أور) 

ــت ــت  ونقل ــرت (أدب) ونقل ــدها دح ــا إىل (أدب) . بع ملوكيته
ملوكيتها إىل (ماري) وبعدها دحرت (ماري) ونقلت ملوكيتها إىل 
(كيش) ثم دحرت (كيش) ونقلت ملوكيتها إىل (أكشك) وبعـدها 
دحرت (أكشك) وعـادت السـلطة إىل (كـيش) وبعـد ان دحـرت 

 (كيش) نقلت ملوكيتها إىل (أوروك) التي حكم فيها:

 )Lugal zagaesiزاكيزي ( لوكال •
ثم دحرت (أوروك) ونقلت ملوكيتها إىل (أكد) بعدها دحرت 

 (أكد) وعادت السلطة إىل (أوروك) وفيها حكم:
 )Ur niginنكن ( -أور  -١
 )Ur gigirكيكر ( -أور  -٢
 )Kuddaكُدا ( -٣
 )Puzur - iliاييل ( -بوزر  -٤
 )Ur - utuاوتو ( -أور  -٥

جموع الكوتي�. بعدها  ونقلت ملوكيتها إىل )أوروك(ثم دحرت 
 دحر الكوتيون ونقلت ملوكيتهم إىل (أوروك) وفيها حكم:

 )Utu - Khegalحيكال ( -اوتو  •
ودحرت (أوروك) ونقلت ملوكيتها إىل (أور) ويبدأ حكم ساللة 
أور الثالثة ويعقبها ساللة (ايسن) حيث تنتهي اثبات امللوك 

 )١٠٠(بنهاية ملوك هذه الساللة.

 

 لمكتشفات يف مدينة الوركاءاسداًس: أهم ا
 :الكتابة -٦/١

نظام الكتابة املس�رية هو من صميم حضارة بالد الرافـدين 
و�ثل أهم تـأث� يف العـامل املحـيط بهـا و�كـن تتبـع أصـوله إىل 

ق.م. حيــث ُعـرث يف (أوروك) عــىل رمـوز تصــويرية  ٣١٠٠حـوايل 
ا ومل تظهر وكان أصل الكتابة متواضعً  )١٠١(وأعداد من ألواح طينية

لنقــل الــدين وال لنقــل األحــداث التاريخيــة وال لكتابــة األدب أو 
ــابات  ــدوين واردات وحس ــل لت ــة ب ــانية يف البداي ــار اإلنس األفك

 )١٠٢(املعابد.
 مراحل الكتابة: -١) ٦/١(

كانت مرحلتها األوىل تصـويرية أي أن أشـكالها مشـتقة مـن 
 ان ومسـكنه،اليوميـة مثـل: إنسـ يف الحيـاةأشـياء تراهـا العـ� 

الصيد، نباتـات وخرضـوات مزروعـة،  حيواناتمدجنة،  حيوانات
أســلحة ومعــدات منزليــة وأدوات زراعيــة وفــي� بعــد أصــبحت 
الكتابة بشكل عالمات تحفر بأسلوب مع� حيث تخط عىل رُقـم 
الط� الناعم بخطوط مستقيمة يسـتدق طرفهـا بشـكل مسـام� 

. وكانــت اللغــة )١٠٣( ومــن هنــا جــاء اســمها (الكتابــة املســ�رية)
. أمـا )١٠٤(السومرية هي اللغة األوىل التي دونت بها هذه الكتابـة

اتجاه الكتابة فأنها كانت باألصل تكتب من األعىل إىل األسفل ثم 
 )٩-٨(الشكالن ) ١٠٥(أصبحت تكتب من اليسار إىل اليم�.

 

 مواد الكتابة: -٢) ٦/١(
خصوًصـا حيـن� مادة الط� كانت متثل أجـود مـادة كتابيـة 

يشوى وهو عبارة عن مادة رخيصة تدوم مدة طويلة. كـ� كـان 
الربدي النبات الـذي أسـتخدم لعمـل األقـالم للكتابـة عـىل قطـع 
الط� الطري. وتربة العراق تضم أعداًدا هائلة من هـذه القطـع 

ــ ــة ب ــة واملعروف ــة املكتوب ــي ـالطيني ــي تغط ــة) الت (الرُقم الطيني
ــل ــن قب ــرتة م ــا الف ــة  بتأريخه ــى نهاي ــث ق.م. وحت ــف الثال األل

 )١٠٦(استخدام هذا النوع من الكتابة.
 أشكال وحجوم الرقم: -٣) ٦/١(

فيختلـف كثـ�ًا ففـي حـ�  الطينيـةشكل وحجم هذه الرُقم 
كانت األشكال األوىل عىل شكل بيضوي ودائري فقد كانت الـرقم 

قم املتأخرة مستطيلة الشكل بصورة عامة أما الحجم فأن أكرث الُر 
 )١٠٧(ذات حجم صغ� �كن مسكها باليد.

 البناء وع�رة املعابد والزقورات: -٦/٢
لقد بدأت الوركاء قرية يف العرص الحجـري الحـديث وأوجـد 
انهدامها وإعادة بنائها بنفس املكان عرب تتابع العصور تالً أرتفـع 
ببطء فوق مسـتوى الهـور. واألمتـار العرشـون األوىل [العـد مـن 

األعىل] من هذا التل االصـطناعي كانـت تتـألف كليًـا  األسفل إىل
فقـد اختـار  )١٠٨(من خرائب أكواخ الـربدي وأطـالل بيـوت الطـ�

ـق األد� مـواد البنـاء  الفالحون يف عصور ما قبل التـاريخ يف الرش
الوديـان وأرايض  سـكانحسب بيئتهم الجغرافية حيث اسـتخدم 

لتـي تـرتك لتتصـلب الدلتا القصب املكسو بالط� أو قطع الط� ا
يف الشمس، أمـا يف األرايض التـي تكـرث فيهـا الصـخور فقـد كـان 
ميســوًرا جمــع الحجــارة لبنــاء الجــدران وبعــد العرصــ الحجــري 
الحديث أخذ اآلجر املشوي يحل محل اللنب عند البنـائ� يف بنـاء 

 .)١٠٩(املعابد والزقورات ملا لها من قدسية عند أهل البالد
ــالد ــار أرض ب ــار  إن افتق ــة إىل األحج ــورة عام ــدين بص الراف

واملعادن وندرتها وال سي� يف القسم الجنويب مـن بـالد الرافـدين 
 أساسـيةقد دفع العـراقي� القـدماء إىل اسـتخدام الطـ� كـ�دة 

للبنــاء نظــرًا لتوفرهــا يف جميــع أنحــاء العــراق وقلــة أو انعــدام 
كتـل  كلفتها. فمنذ أن بـدأ االسـتقرار وبنـاء البيـوت اسـتخدمت

ــجار  ــذوع األش ــتخدمت أغصــان وج ــاء الجــدران واس الطــ� لبن
. أمــا اآلثــار التــي وجــدت يف )١١٠(والنخيــل والباريــات للتســقيف

الوركاء فوق أنقاض القرية هي أسس املبـا� الضـخمة ملجموعـة 
أو (الرصـح املـدرج) وهـي  )١١١(من املعابد وبالقرب منها الزقورة

قـات مربعـة أو مسـتطيلة بناء صلد مؤلف من ثالث إىل سبع طب
الشــكل مدرجــة يف الســعة وتتنــاقص مــن حيــث املســاحة كلــ� 
ارتفعنا إىل األعىل ويرقى إليها بواسطة سالمل خارجية وكان يشـيد 
فوق الطبقة العليا من الزقورة معبد صغ� هو (املعبـد العلـوي) 
ويعتقد ان بناء الزقورة قد تطور عن أسلوب بنـاء املعابـد األوىل 

ــورة عــىل مصــا ــت جــدران الزق ــنب وكان طب اصــطناعية مــن الل
ــنب املجفــف  ــث اســتخدام الل ــاآلجر مــن حي ــؤطر ب ــة ت الخارجي

 بالشمس.
شاع استخدام الزقورة يف أنحـاء بـالد الرافـدين وقلـ� تخلـوا 

وأن أبرز ما �يز دور الوركـاء األخـ�  )١١٢(مدينة مهمة من بناءها
عدد منهـا يف عن  كشفهو وجود عدد من املعابد املهمة حيث 
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ــد (أي ــة معب ــا -منطق ــة (أنان ــد املخصــص لآلله ــو املعب ــا) وه ان
Inanna(آنو) ففـي املنطقـة  )١١٣() ك� شيدت معابد أخرى لإلله

األوىل وجــد مــا ال يقــل عــن ســتة معابــد موزعــة بــ� الطبقتــ� 
الخامســة والرابعــة وقــد شــيدت عــىل هيئــة أزواج يتجــاور كــل 

مي أحد املعابـد مـن الطبقـة معبدين لعبادة اله وقرينته وقد س
الخامسة ڊ (املعبد الكليس) ألنه أقـيم عـىل مصـطبة مـن حجـر 
الكلس وبرزت خلف معبد (انانا) زقورة متصـلة مبعبـد عـرف يف 
العصور التاريخية مبعبد اإلله (آنو) وقد أطلق عـىل هـذا املعبـد 

لوجــود طــالء مــن الجــص األبــيض يف  )١١٤(أســم (املعبــد األبــيض)
يد هـذا املعبـد لإللـه (آنـو) سـيد السـ�ء حسـب ظاهره وقد ش

انـا) وتتجـه -ياعقيدتهم وال يختلف مخططه كثـ�ًا عـن معبـد (
 زواياه نحو الجهات األربعة.

لقد أعاد السلوقيون مجد اإلله (آنو) بإقامة معبد جديـد لـه 
حيث شيدوا بناية ضخمة من اآلجـر شـ�يل رشقـي معبـد (آنـو) 

) خصـص لعبـادة اإللـه (آنـو) القديم عرفت ببناية (بيـت ريـش
وزوجته (انتم). ك� شيد السلوقيون يف جنوب (بيت ريش) بناية 
كب�ة من اآلجر وكان بعضه مزجًجـا ذا لـون أزرق وذات قاعـات 
كب�ة وساحات واسعة ك� عرث عـىل أنقـاض معبـد كبـ� ازدانـت 

وهـو أسـلوب جديـد يف تـزي� جـدران  )١١٥(جدرانه بالفسيفسـاء
ي� واجهاتها، قوامه تغليف تلك الواجهـات بصـفوف والس املعابد

من املخاريط أو املسـام� الفخاريـة التـي كانـت رؤوسـها تلـون 
بألوان مختلفة وكانت هذه املسـام� تثبـت عـىل واجهـة املعبـد 
مبــادة الصــقة هــي الطــ� بحيــث تظهــر رؤوســها ذات الشــكل 
ــون  ــل لتك ــديس جمي ــكل هن ــت بش ــدايس وتثب ــدائري أو الس ال

 )١١٦(ومثلثات منتظمة. مربعات
يف ساحة عند الزاوية الش�لية مـن أنقـاض معبـد املوزائيـك 
شيدت يف حفرة بناية باللنب املعروف عند اآلثاري� باسم (ر�شن 

(Riemchen)وهو لنب مستطيل الشكل مربع املقطع تقريبًـا  )١١٧
يرجع أول استع�ل له يف الطبقة السادسة من الوركاء واسـتمرت 

كـ� متيـزت جـدران  )١١٨(ع�ل إىل أطـوار الوركـاء التاليـة،يف االست
) ١١٩(املعابد الخارجيـة بطـراز عـرف بنظـام الطلعـات والـدخالت.

وهناك بناية واسـعة جـًدا تقـع يف شـ�ل رشقـي الوركـاء خـارج 
سورها بعيًدا عـن منطقـة األبنيـة عـىل املرتفـع املسـمى (حمـد 

تـي اتخـذت إلقامـة ألوريك) شيدت بناية (بيـت آكيتـو) بـاللنب ال
حفالت دينية خاصة السي� رأس السـنة ولهـذا سـميت بالبابليـة 

وكان من االبتكـارات  )١٢٠((بيت آكيتو) أي بيت الحفالت والوالئم
الجديــدة يف عرصــ الوركــاء القبــو والعقــادة وهــ� مــن العنــارص 
املع�رية التي كان يظن بأنها من ابتكار املعـ�ر الرومـا� إىل أن 

كتشفات األثرية يف بالد الرافدين استخدامها منـذ عرصـ أثبتت امل
 )١٢١(فجر السالالت.

 :فن النحت -٦/٣
بدأت أوىل محاوالت اإلنسان يف بالد الرافدين يف التعب� عـن 
ذوقه الفني بشكل واضح منذ العرص الحجري املعد� ورمبا قبـل 

كال عندما بدأ بتزويق األوا� الفخارية باأللوان واألشـ بقليلذلك 
واألطرزة الفنية املختلفة، ويف هـذا العرصـ طـرق اإلنسـان أبوابًـا 
أخرى للتعب� من خاللها عن ذوقه الفني وكـان يف مقـدمتها فـن 

البناء خصوًصـا (املعابـد) وكـذلك النحـت والـنقش عـىل الحجـر 
ــا ــناعة الفخــار وغ�ه ــد يف أطــالل (أوروك) )١٢٢(وص ، فقــد وج

أنها من بقايـا املعابـد وقـد  مجموعة من األوا� الحجرية ويظهر
بلغ قسم من هذه األوا� الـذروة يف دقـة صـنعها فبعضـها عـىل 
هيئة حيوانات صغ�ة وبعضـها مـزين بت�ثيـل صـغ�ة والـبعض 
منها مطعم بالصدف والفسيفسـاء، والواقـع أن هـذه املخلفـات 

ك� ُعرث عىل نوع مـن  )١٢٣(فريدة من نوعها ب� آثار الفن القديم
انيه مطلية وغـ� ملونـة ولهـا طينـة حمـراء أو رماديـة الفخار أو 

اللون وأبـرز أشـكالها األقـداح ذوات الحافـات املائلـة واألبـاريق 
ذوات الصناب� املعوجة والجرار ذوات الصناب� الطويلة والقـدور 

ك� ُعرث عىل قطع جميلة من املنحوتات  )١٢٤(ذوات العرى األربع.
ريـة ألنهـا متثـل مشـهد صـيد أشهرها (مسلة صيد األسـود) الحج

) وعـرث أيًضـا عـىل رأس املـرأة ١٠األسود بالنحت البارز (الشـكل 
) واإلنـاء ألنـذري ١١الجميـل النحـت (الشـكل األبيض الرخـامي 

)Votive Vase املنحوت مبشـاهد دينيـة كالكهنـة والحيوانـات (
وهذا اإلناء مصنوع من الرخـام  )١٢٥(مع رمز اآللهة (انانا/ عشتار)

ه أكرث من ثالثة أقدام ونحت عليه نحتًا بارزًا بأربعة أفـاريز وطول
وقـد فرسـت هـذه  األسـفلأفقية تتناقص بالحجم من األعىل إىل 

األفاريز عىل أنها ذات عالقة بالزواج املقدس يف عيـد رأس السـنة 
يف بالد وادي الرافدين (اآلكيتـو) الـذي اعتمـدت عليـه خصـوبة 

 ).١٢(الشكل )١٢٦(البالد.
  األختام: -٦/٤

) فقـد ظهـر هـذا Cylinder Sealsأما األختـام األسـطوانية (
النوع الجديد من األختام يف الطبقة الخامسـة مـن الوركـاء وكـرث 

) املعـروف منـذ Stamp Sealsاستع�لها بدل الخـتم املنبسـط (
وكان الخـتم األسـطوا� عـىل  )١٢٧(أطوار قد�ة يف الطبقة الرابعة.

الحجر ال يتجـاوز حجمـه غالبًـا إبهـام  شكل أسطوانة صغ�ة من
اليد وتختلف أقطاره ينقش بالحفر عليه بأشكال �كن أن تطبـع 
بشكل معكوس عىل الط� الطري عند دحرجته عليه وقـد صـنع 
لعدة أغراض حيث يعتقد ان الغرض األصيل منه هـو للمحافظـة 
عــىل املمتلكــات فكانــت املــواد توضــع يف إنــاء وتغطــى فوهتــه 

و الجلد وتشد بالحبل الذي يغطى بقطعـة مـن الطـ� بالق�ش أ 
ثم تدحرج عليه نقوش الختم وذلك جعل من املسـتحيل العبـث 

) ك� كان الخـتم مـن ١٣(الشكل  )١٢٨(باإلناء بدون معرفة املالك،
مـن الناحيـة  ويَُعـدّ املقتنيات الشخصية املالزمـة ملعظـم األفـراد 

حيث كـان يحفـر  الفنية من أجمل ما أنتجه فن النقش والنحت
وينقش عىل الحجر صور مختلفة املواضـيع والطـرز وهـو مبثابـة 
التوقيــع أو الخــتم لتوثيــق العقــود واملعــامالت املختلفــة وصــار 
الكث� منها يف العصـور التاريخيـة التاليـة يـنقش بكتابـة جميلـة 

 )١٤(الشكل  )١٢٩(موجزة قد تذكر اسم صاحب الختم وهويته.
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ةُ    َخاِمتَ

تقدم؛ أن مدينة الوركاء كانت مـن املـدن األوائـل  يتضح م�
يف بالد الرافدين التي شهدت املدينة خـالل (األلـف الرابـع ق.م) 
وغدت مدينة عامرة بأبنيتها التي بلغت مـن األنظمـة الع�ريـة 
املتطورة من حيث الع�رة الدينية (ع�رة معبد الكليس، ومعبـد 

ومنهـا العـ�رة العسـكرية  آنو، وعبد أنانا..)، والعـ�رة الدنيويـة
التــي شــهدتها املدينــة يف (األلــف الثالــث ق.م) التــي جســدت 
بع�رة التحصينات الدفاعية ملدينـة الوركـاء فضـالً عـن تشـكيل 
ثالث سالالت حاكمـة قويـة يف املدينـة خـالل العرصـ السـومري 
القديم حكموا خاللها من أعظم امللوك يف بالد الرافـدين. إضـافة 

ل حضارة أوروك عرصـ فجـر الحضـارة السـومرية يف متثإىل ذلك؛ 
بالد الرافدين يف نهاية األلف الرابع ق.م، وقد شـهد هـذا العرصـ 

 املس�ري. ابتكار الكتابة التصويرية وتطورها إىل الخط
يطلق عىل هذا العرص أيًضا اسـم عـام هـو عرصـ "الحضـارة 

وارتبطــت بــه إنجــازات مهمــة عــىل الصــعيد التقنــي  ،املكتوبــة"
الحضاري، متثلـت يف التـدوين املوثـق مبجموعـة مـن العالمـات و 

والرموز من الط�، ورافق ذلك اخرتاع الخـتم األسـطوا� لتوثيـق 
امللكية. وعىل الصعيد التقنـي هـيمن اسـتخدام القـرص الرسـيع 

. ويف مجـال الفنـون عـرف هـذا الفخارالدوار والعجلة يف صناعة 
العرص تطوًرا مهً� يف نحت الت�ثيل واللوحـات، وشـهد املجتمـع 
نوًعا من التخصص يف الصناعات والحرف بعد أن توسعت املـدن 
جغرافيًا وسكانيًا. وقد نشأت يف هذا العرص سلسلة من املحطات 

ريــة صــغ�ة وكبــ�ة قامــت عــىل أطــراف الطــرق البرشــية التجا
التجارية انطالقًا من جنويب بالد الرافدين الفق� إىل املواد األوليـة 

صـوالً إىل هضـبة الفـرات و  نهرباتجاه الش�ل الغريب عىل امتداد 
 .األناضول

 
 
 

 المالحق

 
 )١رقم ( الشكل

 مدينة أوروك

 

 
 )٢رقم ( شكل

 تل الوركاء

 

 
 )٣رقم ( شكل

 موقع أوروك
 
 
 

 
 )٤( شكل

 مخطط مدينة أوروك
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 )٥رقم ( شكل

 انا-قطاع اي
 

 
 )٦رقم (شكل 

 وروك                       أ تنقيبات 
 

 
 )٧رقم ( شكل

 حفريات أوروك

 
 )٨رقم ( شكل

 وروكأ لواح أ 
 

 
 )٩( رقم شكل

 الرقم الطينية يف أوروك
 

 
 )١٠رقم ( شكل

 مسلة صيد األسود

  
 )١١رقم ( شكل

 رأس امرأة من املرمر
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 )١٢رقم ( شكل

 الوركاء النذري كأس

 

 
 )١٣رقم ( شكل

 األختام األسطوانية

 

 
 )١٤رقم ( شكل

 أحد املشاهد عىل األختام األسطوانية مع الكتابة
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َمةُ   ُمَقدِّ
ملتوسط له عوامل لقد كان لتوسع الفينيقي يف البحر األبيض ا

متعددة جعلت الفينيقي� يعرفون مناطق بحرية وبريّة جديدة، 
من خاللها يتب� مدى وطبيعة هذه املناطق ومواقعها الجغرافية، 
ــا أن الفينيقيــ� توســعوا عــىل جبهتــ� يف  ومــن املعــروف تاريخيً
البحر األبيض املتوسـط، بـدايتها يف رشق البحـر، ثـم غربـه، وقـد 

التوسع ظروف متعـددة معظمهـا كـان سـيايس،  تحكمت يف هذا
ففي البدايـة وبعـد التشـكل السـيايس للمـدن الفينيقيـة، بـرزت 
مدينت� قويت� عىل رأسها مدينة "صيدا" و"صور"، وأّول َمْن أخذ 
الّريادة والسيادة الفينيقيـة كـان الصـيدوني� فعملـوا عـىل إ�ـاء 

ط بعـد سـقوط الحركة التجارية يف رشقـي البحـر األبـيض املتوسـ
، وازدهــرت التجــارة يف منطقــة الســاحل )١(البحريــة اإليجيــة

الفينيقي، ولكن األمر مل يكن ايجابيًا يف غاية األهمية خاصًة بعـد 
-ق.م١٥١٧ســـقوطهم بيـــد الفراعنـــة مرصـــ (أمنحوتـــب األول"

ق.م") حتــى أنهــم ١٤٩٢-ق.م١٤٩٦ق.م" وتحــومتس األول"١٤٩٦
لإلمرباطوريات الكربى حسب  أصبحوا مبثابة تجار ينقلون البضائع

ما تتوفر فيه اإلمكانيات املاديـة، ويظهـر عـىل أّن الصـيدوني� مل 
، ويف )٢(يجاهروا عداوتهم لـ (تحومتس الثالث) عند غزوه لسـوريا

هــذه الظــروف قــد وصــل الفينيقيــون يف عهــد ســؤدد صــيدا إىل 
 مناطق واسعة برشق البحر األبيض املتوسط.

القرن� الثا� عرش، والحادي عرش ق.م، وبعد سيطرة صيدا خالل 
 تراجعت وسقطت لألسباب متعددة وهي كاآليت:

حدوث فوىض يف القرن الخامس عرش ق.م خالل عهد سيتي  •
ومزاحمة قدماء اليوناني� السفن الفينيقية يف البحر ) ٣(األول

اإلفريقية بحرا ) ٤(األبيض املتوسط وغزو بعض القبائل الليبية
طئ بح�ة فرعون وتوسع سلطة الليبي� عىل ووصلوا إىل شوا

 مرص السفىل.

افتتاح اإلرسائيلي� بالد كنعان الجنوبية وطردهم "يشوع بن  •
نون" من مواطنهم وتوطن فيها الشعب العربا�، مبا غزا 
"يشوع بن نون" فينيقيا الجنوبية وصوالً إىل صيدا وقتل ثالثة 

 عرش ملًكا كانوا موال� لصيدا.
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 التواجد الفينيقي عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط

ق.م، بعد س�  ١٢٠٠لسطينيون مدينة صيدا يف عام هجوم الف -
أسطولهم من عسقالن وقد قاموا بفتح املدينة ودمروا كل ما 

 )٥(فيها، وهنا ينتهي عهد صيد.
ويف هذه الظـروف انتقلـت الزعامـة السياسـية والدينيـة إىل 
مدينة "صور"، وحسب (النرمـون) تعـود هـذه الّريـادة إىل سـنة 

"صـور" مسـتمرة مـا يقـارب خمسـة ق.م، وبقيت سـيادة  ١٢٠٩
قرون حتى حصار اآلشوري� لها يف عهد ملكهـم "رسجـون"، وقـد 
أقــرت مــدن كبــ�ة كـــ "بــ�وت" و"جبيــل" و"ســيم�ا" بالســيادة 

، وهنا يفـتح عهـد جديـد للبحريـة )٦(الصورية عىل كل الفينيقي�
ــيض  ــر األب ــريب البح ــو غ ــعاتهم نح ــتك�ل توس ــة يف اس الفينيقي

 املتوسط.

 : مناطق توسع الفنيقينيأوالً 
وعن اإلطـار الزمنـي للتوسـع الفينيقـي فاملصـادر التاريخيـة 
تش� أنه وقع قبل القرن العارش ق.م ذلك أن املوكيني� اسـتمروا 
يف سيطرتهم عىل الطرق يف حوض البحر األبـيض املتوسـط حتـى 

ق.م، وهو التاريخ الذي حدث فيه غزو شعوب البحر،  ١٢٠٠عام 
اجع املوكيني� وظهور الفينيقي� عىل مرسح األحداث وأدى إىل تر 
ق.م أو قبل ذلك بقليـل، ومل يسـتأنف اإلغريـق  ١١٠٠حوايل عام 

نشاطهم البحري إال بعد انتهاء القرن التاسع ق.م، هذا ما سـاعد 
الفينيقيــ� عــىل م�رســة نشــاطهم االقتصــادي يف حــوض البحــر 

 )٧(األبيض املتوسط بحرية أكرث.
املناطق التي توسع فيها الفينيقيون كانت متتابعة وفي� يخص 

من الساحل الفينيقي حتى سواحل املحيط األطليس، ويتم حرص 
 هذه املناطق في� ييل:

 ممفيس -١/١
(منف) وهي إحدى عواصم مرص، كان لهـا دور يف الحضـارة 
املرصية القد�ة وحسب رواية "ه�ودوت" أنه كان هناك جاليـة 

مفيس" عاصمة مرص الفرعونية، والحي الذي صورية يف مدينة "م
تقطن فيه هذه الجالية كان يدعى بـ "نزل الصوري�"، حيث كان 
هيكــل الربــة الغربيــة مــن أم الصــورية، إضــافة إىل ذلــك تــروي 
األساط� أن أبناء املرصي� ينحدرون من أم صورية وأنهم تزاوجوا 

واًجـا كبـ�ًا وك� عرفت تجـارة الفينيقيـ� ر   )٨(مع بنات ممفيس،
بأحياء عديدة يف مدن مرص السفىل والعليا، وكان كل مـا يحتـاج 

مـن بضـائع ) ٩(إليه املرصيون خارج أرضهم يأيت إليهم الفينيقيـون
مختلفة، وكذلك تعدد املراكب الفينيقية بنهـر النيـل ومـا لعبتـه 

 )١٠(من دور رئيس يف عملية الرشاء والبيع.
 )١١(قربص-١/٢

ة من ب� أشهر الجزر التـي شـهدت حضـوًرا تَُعّد قربص واحد
فينيقيًا مبكرًا حيث كانت أول محطة للفينيقي� يف البحر لقربهـا 
ــيدونيون إىل  ــل" الص ــايل "جبي ــبق أه ــد س ــواطئهم، فلق ــن ش م
اكتشافها، لكن جبيل كانت مدينة مقدسة فيها املعابد والهياكـل، 

ــ ــد أق ــه بالتجــارة، فق ــرث من ــدين أك ــا بال ــان اهت�مه ــذلك ك ام ل
الجبيليون هيكال فسيحا يف "باخوس" غرب الجزيرة، وكان ع�لها 

ــرث  ــيدا، وك ــلطة ص ــيعهم لس ــع جم ــل، إىل أن تب ــعون لجبي يخض
 .)١٢(الصيدونيون يف الجزيرة، حيث أصبحت بلدا فينيقيا.

) أن جزيرة Ferdinand Hoeferوحسب "فرديناند هوفر" (
حها الحثيـون قربص كانت غنية مبعدن الحديد والنحاس، وقد افتت

ــة "ســيتيوم"  ــوا فيهــا مدين والح�تيــون مــن عشــائر كنعــان وبن
ــك  ــادة املل ــا الصــيدوني� بقي ــك دخله ــا" لكــن بعــد ذل و"أماتون
ــن  ــا م ــدة بأنه ــار القد�ــة مؤك ــي نجــدها يف اآلث ــوس" والت "بيت

ــة ــيدا" القد� ــتعمرات "ص ــون يف )١٣(مس ــق الفينيقي ــد انطل ، وق
باعتبارهـا  )١٤(ف الثانية ق.مرحالتهم البحرية نحو قربص منذ األل

متثل مركزا حساسا، أسسوا بها العديد من املستوطنات يف كل من 
ــدليون" ( ــون" و"اي  )١٥()thamassos) و"مثاســوس" (idalion"كيت

ـــوس" ( ـــيا" (paphosو"بف ـــي" Karposia) و"كاربوس )، و"ق�ين
)Kérynie) "و"ال بيتونت ،(lapéthonte()١٦(. 

التوسع الفينيقي اتجـاه "قـربص"، ويضيف "جان مازيل" بأن 
بدأ مبكرا منذ أواخر األلف الثانية ق.م حيث أنشأ تجـار "صـور" 
و"صيدا" مراكز تجارية عىل ساحل الجنويب للجزيرة ومع انطـالق 
التبادل التجاري املـنظم، كـان لزاًمـا عـىل قـربص أن تعـيش زمًنـا 

لثقايف طويالً تحت كنف النفوذ الفينيقي التجاري والسيايس، ثم ا
وقـد ) ١٧(خاصة بعد استغالل مناجم النحاس فيهـا لصـنع الربونـز،

عرفت قربص بوفرة ثروتهـا وذلـك ملـا متتلكـه مـن أحجـار مثينـة 
ومعادن والرثوة النباتية التي تتشكل من أشجار الزيتون والكروم 

واآلثار التي تدل عىل االستيطان الفينيقي بقـربص ) ١٨(ثم الحبوب.
عثة األثرية السويدية إىل الجزيرة عن أكروبول هو ما اكتشفته الب

ــي بواســطة  ــه بن ــرن الحــادي عرشــ ق.م ويحتمــل أن يعــود للق
املستوطن� الفينيقي� األوائل، وخاصة أن إع�ر "قـربص" بسـكان 
الساحل اآلسيوي كان قبل استقالل املـدن الفينيقيـة، وقـد وجـد 

امن ق.م نقش الفينيقي بقربص يعود للنصف الثا� من القرن الثـ
 )١٩(.يحمل أس�ء أحد حكام "صيدا"

 )Rhodesرودس ( -١/٣
تابع الفينيقيون توسـعاتهم باتجـاه البحـر األبـيض املتوسـط، 

 )٢٠(فبسطوا سيطرتهم عىل العديد من الجـزر، فقـد كانـت رودس
هي املحطة الهامة للفينيقي� بعد قربص، فلم تكن لهم عناء كب� 

الجزيــرة مــن "الكــاري�"  للوصــول إليهــا، حيــث اخــتلط ســكان
بالفينيقي� وتزاوجوا حتى أصبحوا شعبا واحـدا ونقلـوا الحضـارة 

وكانت رودس  معروفة من قبـل اإلغريـق بــ"الفينيقية"  )٢١(إليها،
، خاصـًة )٢٢(بسبب املنشآت واألسواق التي أقامها الصوريون فيهـا

) و"اياليســـوس" camerosيف مـــدينت� رئيســـيت� "كـــامروس" (
)Ialsos "اللت� تـم انشـاؤه� مـن قبـل شـخص اسـمه "فـالس ،(
)phalasــدالع حــرب طــروادة ــل ان ــنة  )٢٣() قب ق.م وأن  ١١٩٠س

 )٢٤(اإلغريق قد طردوا الفينيقي� منها.
 (Thasose)تاسوس -١/٤

وبعد "رودس" استوطن الفينيقيون جزيرة "تاسوس"، ويـذكر 
ذي "ه�ودوت" "عندما ذهبت إىل تاسوس رأيت معبد هرقـل الـ

ويضــيف "أن ســكان جزيــرة تاســوس هــم  )٢٥(بنــاه الفينيقيــون"
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 التواجد الفينيقي عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط

الفينيقيـون جــاءوا مــن مدينــة صـور مــع تاســوس ابــن آجينــور، 
وحـول ثرواتهـا يشـ� ) ٢٦(ونصبوا معبد هرقل مـن أجـل عبادتـه."

ه�ودوت "لقد رأيت بعينـي منـاجم الـذهب فيهـا، وكانـت قـد 
لوصـف ، ومـن خـالل هـذا ا)٢٧(اكتشفت من طـرف الفينيقيـون"

�كننا أن نعرف أن التنقالت التي عرفها الشعب الفينيقي كانـت 
يف غاية األهمية من حيـث االكتشـاف ومعرفـة مصـادر املعـادن 

 واملواد األولية.
  )٢٨((MALTE)مالـطا -١/٥

تَُعّد مالطا من أهم جزر البحر األبيض املتوسط التـي عرفـت 
لهـا، وتقـع  وجود فينيقي قوي وهذا عـىل غـرار الجـزر املجـاورة

مـن ثـالث جـزر   رئيسـة  تتكون  جزيرة "مالطا" جنوب صقلية 
  و"كمينــــو"  (GOZO)وزو" ڤو" وهــــي "مالطــــة" 

)(CAMINO،)وكان اهت�م الكب� للفينيقي� بهـذه الجزيـرة  )٢٩
لكونها محطة أمنية تطلق منها املالحة الصورية إىل بالد  الغـرب 

ط الغـريب، ووجـدوا عـىل البعيدة، ووسعوا تجارتهم باتجاه املحـي
سواحل البحر مرايس جيدة لسفنهم، ويرجع اسـتيطان الصـوري� 

، وحسـب قـول" )٣٠(ق.م، عـىل األقـل ٨لهذه الجزيرة  إىل القـرن 
ــن أصــول  ــانوا م ــا ك ــرة مالط ــودور الصــقيل" أن ســكان جزي دي

وقد ساهمت الحفريات التي قام بها عل�ء اآلثار مـن  )٣١(فينيقية
ــ ــا وبريطاني ــي يف هــذه إيطالي ــراء حــول الحضــور الفينيق ا يف إث

الجزيرة، وعىل ضوء املخلفات األثرية التي تم جمعهـا يتضـح أن 
كانـت تعبـد مبالطـا بشـكل واسـع،  (TANIT))٣٢(اإللهة "تانيت"

وأن "هرقل" مالطا مل يكن سوى هرقل "صور"، كـ� تـدل إحـدى 
ضمنها: الكتابات التي عرث عليها قرب "سان لورنزو" يف مالطا ورد 

"لسيدنا ملقرت بعل صور" عىل نصب مقـدم مـن بعـض التجـار 
 )٣٣(الصوري� هناك.

 (SICILE)صقلية  -١/٦
تعترب جزيرة صـقلية مـن بـ� املنـاطق الهامـة التـي عرفـت 
ــــا واســــًعا ومتميــــزًا، وحســــب توكيديــــدس  حضــــوًرا فينيقيً

(Thucydides)  ذاكرا أسباب قدوم الفينيقي� إىل هـذه الجزيـرة
"لقد أحاط الفينيقيون بسواحل صقلية محتل� أجزاء مـن فيقول 

الجزيرة، وكانوا يتاجرون مع الصـقلي�، وبعـدما تجمعـوا يف كـل 
، وبـــانرموس "بـــاالرم" (Soloeis)مـــن ســـولوييس (ســـولويت) 

(Panormos).)٣٤( 

وتش� الدالئل األثرية املتوفرة حول بداية الحضور الفينيقـي 
عرث عىل شواهد فخاريـة يف موقـع ق.م أين  ٨لصقلية منذ القرن 

وكـ� عرفـت هـذه  )٣٥(بأقىصـ غـرب صـقلية، (Motyé)"موتيي"
الجزيرة حركة تجارية مالحية كربى متر عليها السفن ولهـذا نجـد 

يشهد بالحركة التجارية القوية التي كانت تعـج بهـا  )٣٦(شيرشون
شواطئ الجزيرة بقوله: "السفن من آسيا ومن سوريا ومـن صـور 

 )٣٧(درية محملة باألرجوان الصوري".واإلسكن

وقد تناولت الدراسات التاريخية الحضور الفينيقي بصقلية من 
 خالل تقسيم الجزيرة إىل قسم� أساسي�:

رشقي ومعظم بقاياه األثرية العائدة إىل الفرتة الباكرة ذات  -١
 طابع إغريقي.

 .)٣٨(غريب ومعظم بقاياه األثرية يسود فيها الطابع الفينيقي -٢
ــرة صــقلية و  كــان غــرض الفينيقيــ� مــن االســتيطان يف جزي

، بسـبب املوقـع املمتـاز للجزيـرة )٣٩(اسرتاتيجيا أكرث منـه تجاريًـا
وكذلك ما تكتسبه من اإلمكانيات مادية معتربة، مـ� إىل تصـادم 

ــالجزيرة -إغريقــي ــم )٤٠(فينيقــي ب ــت له ــق كان ــك أن اإلغري ، ذل
ــتعمرات ــون� مس ــألرض مك ــتغاللية ل ــداف اس ــا  أه ــة، أم زراعي

الفينيقي� سـلكوا سياسـة التحـالف مـع السـكان األصـلي� عـىل 
، ويف ظل ندرة البقايا األثرية بـالجزيرة )٤١(أساس املصالح املتبادلة

األمر الـذي دفـع بـبعض البـاحث� إىل إخضـاع شـهادات الكتـاب 
القدامى إىل نقد متشدد، انتهى بالبعض مـنهم إىل حـد اعتبارهـا  

، ومهـ� تضـاربت اآلراء حـول )٤٢(ثوق يف صـحتهاشهادات غ� مو 
الحضور الفينيقي يف صقلية، يبقـى البحـر األبـيض املتوسـط هـو 

 شاهد  قوي عىل رواج التجارة الفينيقية يف الجزيرة.
 (Sardaigne)رسدينيا  -١/٧

ثبت يف الدراسات األثرية التي أجريت يف جزيرة رسدينيا بأن 
لجزيـرة كانـت قـد انترشـت  يف املستوطنات الفينيقية يف هـذه ا

 )٤٣(الركن الجنويب منها، وكانت  أهم مدنها الفينيقية هـي (نـورا)
(Nora)  التي بنيت عىل شبه  الجزيـرة، وتتمتـع بـأهم مينـاء يف

الجزيرة، وقد عرث عىل بقايا أثرية تتمثل يف نصب تذكاري وجدت 
ىل عليه كتابة فينيقية ثبت بعـد فـك رمـوز كتابتهـا بأنهـا تعـود إ

وإضـافة إىل هـذه املدينـة توجـد مدينـة  )٤٤(ق.م ٩نهايـة القـرن 
التي  «Cagliari»و"كاقلياري"  «Caralis»أخرى وهي "كراليس" 

تبقى عاصمة جزيرة رسدينيا، وقد كانت الجزيـرة غنيـة بخامـات 
املعـــدن الفضـــة والرصـــاص والحديـــد، باإلضـــافة إىل موقعهـــا 

 )٤٥( بالنسـبة للفينيقيـ�االسرتاتيجي باعتبارها طريق تجاري كبـ�
ك� كانت أرضها مثالية لزراعة الحبوب، وكـان خـط املالحـة مـن 
شواطئ البحر األبيض املتوسط الرشقية إىل إسبانيا واملحيط يسـ� 
عىل محاذاة شـواطئ رسدينيـا الجنوبيـة، ولـو سـيطر عـىل هـذه 
الشواطئ شعب معادي للصوري� أو مزاحم لهـم، لهـدء مصـالح 

خاصـًة اإلغريـق الـذين  )٤٦(وكل مستعمراتهم الغربيـةالفينيقي� 
 حملوهم يف البحر األبيض املتوسط.

أمــا عــن تــاريخ الوجــود الفينيقــي يف رسدينيــا، ف�جــع ذلــك 
حسب بعض الروايات التاريخية إىل حـوايل نهايـة األلـف الثانيـة 
ق.م، وذلك عندما أرغمت زوابع بحريـة التجـار الفينيقيـ� عـىل 

، لكـن ال توجـد )٤٧(اطئ رسدينيا الجنوبية الغربيـةالنزول عىل شو 
أدلة أثرية توثق هذا التاريخ، غ� أن الفينيقي� كـانوا قـد ربطـوا 

 )٤٨(ق.م. ٨عالقاتهم التجارية مع شعوب إيطاليا منذ القرن 

 شبه  جزيرة ايب�يا -١/٨
وهي عبارة عن شبه جزيرة كب�ة يف البحر األبيض املتوسـط، 

يقيًـا قويًـا، وهـذا حسـب توجهـات الفينيقيـ� عرفت حضوًرا فين
املستمرة واملتواصلة يف غـريب البحـر األبـيض املتوسـط بـل امتـد 
نشاطهم إىل مـا وراء أعمـدة هرقـل، ومـن املعـروف تاريخيـا أن 
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 التواجد الفينيقي عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط

الفينيقيــ� كــانوا مشــهورين بحــبهم للبحــث واالستكشــاف عــن 
ت املعادن الثمينة حتى ولو شـقوا البحـار واملحيطـات، وقـد كانـ

مــن بــ� املســتوطنات الفينيقيــة  «Cades»)٤٩(منطقــة "قــادس" 
الباكرة يف الحوض الغريب للبحر األبـيض املتوسـط، وكـان الغـرض 
مــن تأسيســها هــو اقتصــادي بدرجــة أوىل بغيــة الحصــول عــىل 
خامات املعادن كالفضة والقصدير ثم النحاس واستبدالها بـاملواد 

 )٥٠(األبيض املتوسط.املصنعة التي كانت تجلب من رشق البحر 
وتقع جزيرة قـادس يف غـريب اسـبانيا طولهـا اثنـا عرشـ مـيال 
قريبة من الرب، بينها وب� الرب األعظم خليج صغ� قـد حازهـا إىل 

ــربّ  ــن ال ــر ع ــ�)٥١(البح ــر "واد الكب ــن نه ــالقرب م ــي ب ) ٥٢(، وه

«Guadalquivir» ومن الناحية الطبوغرافية يالحـظ أن جزيـرة ،
لة عن اليابسة بذراع بحري صغ� يشبه النهر، قادس كانت منفص

وأن ضفتها املواجهة ملياه املحيط قد ارتفعـت يف وسـطها انحنـاء 
ينتهي برأس� بنيت عىل أحده� مدينة اسم نفس الجزيـرة، أمـا 

 )٥٣(الرأس الثا� فقد وجد عليه معبد لإلله هرقل املرصي.
 ليوس قادس، فإن املؤرخ في مستوطنة أما عن تاريخ تأسيس

) يعيد تأسيس قادس إىل زمن  veleuis- paterculus باتركلوس (
) إىل البيلوبـونيز والـذي يـؤرخ لـه Heaclides(  عودة الهـرقلي�

أما مـا أورده "بلـ� األكـرب"  )٥٤(بث�نون سنة بعد تحطيم طروادة،
يف كتابه "التاريخ الطبيعي" عن تأسيس مدينة قـادس يقـول "إن 

دينــة قـادس بعـد مثــان� عاًمـا مـن ســقوط الفينيقيـ� أسسـوا م
ــراودة"، ــيكية إىل أن  )٥٥(ط ــادر الكالس ــض املص ــت بع ــد ذهب وق

، وقـد )٥٧(ق.م ١١١٠يف حـوايل  )٥٦(الصوريي� هم الذي بنوا قادس
وردت روايـــة أخـــرى عنـــد "ديودورالصـــقيل" يف قولـــه "نجـــح 
الفينيقيون يف مشاريعهم وجمعوا ثروات طائلـة، فعقـدوا العـزم 

ور البحر الذي �تد في� وراء أعمدة "ه�قليس" ويسـمى عىل عب
ــودين  ــر العم ــرب مم ــة ق ــيس مدين ــادروا بتأس ــانوس" وب "أوقي

 )٥٨(وسموها "بجديرة".
وواصل الفينيقيون توسعاتهم يف شبه جزيـرة ايب�يـا حسـب 
ــذه  ــرتابون ه ــف س ــا يص ــارتهم وهن ــادهم وتج ــات اقتص متطلب

"هـوم�وس" عـىل التوسعات فيقـول "إنهـم اسـتولوا قبـل عرصـ 
أفضل قسم من إيب�يا وأن الفينيقي� القادم� من صور إىل شـبه 

، وحسـب مـا )٥٩(جزيرة ايب�يـا قـد أخضـعوها كلهـا لسـيطرتهم"
تذكره املصادر التاريخية أن الفينيقي� عرفوا منطقة جديدة بعـد 

مـع أن هنـاك اختالفـات  (Tertessus) )٦٠(قادس تدعى برتشـيش
، فمــنهم مــن يعطــي لهــا نفــس الــدور حــول تســمية "ترشــيش"

واملكان الذي أقيمت فيه مدينة قادس، وقد ورد اسـم "ترشـيش" 
يف العهد القديم فيقول: "...ألن امللك كانـت لـه  يف البحـر سـفن 
ترشيش مع سفن ح�ام، فكانت سفن ترشـيش تـأيت مـرة يف كـل 

،  )٦١(وعاًجا وقـروًدا وطـواويس" وفضة ذهبًا حاملة  ثالث سنوات
الـوارد  «Tartessos»سم "ترشيش" �كن أن ينطبق عـىل اسـم وا

ذكره يف نصوص قد�ة وخصوًصا عـىل لسـان "هـ�ودوت"، فهـذا 
االسم ال يدل عىل مدينة، بـل منطقـة �كـن أن تكـون واقعـة يف 

) األسفل، ويعني غنيـة بـالعروق(الرثوات) Baetisوادي بايتيس (
  .)٦٢(املعدنية

رشيش" شائًعا عند الفينيقيـ� ولقد بقي استع�ل مصطلح" ت
يف الغرب فهو ذو ارتباط وثيق بتسمية مدينة "ماستيا" اإلسبانية، 
ك� يـرد أحيانًـا أن ترشـيش كـان اسـً� حقيقيًـا، فـاملؤرخ "و.ف. 
ــل  ــن فع ــا م ــة اشــتقاقًا ملموًس ــرى أن هــذه الكلم ــت" ي أولرباي

)Rasas (كرس) ويرتجمها بكلمة منجم أو مصهر معتربًا أن تلـك (
التسمية كان تطلق عىل أي أرض غنية بالخامات، مـع اإلشـارة أن 
ذكر "ترشيش" ورد ألول مرة يف النقش الفينيقي الذي ُعـرث عليـه 

 )٦٣(يف أرض "نورا" القد�ة يف رسدينيا.
ومن خالل دراسـتنا ملنطقـة "ترشـيش" ومـا لعبتـه مـن دور 

أن  سيايس واقتصادي يف غريب البحر األبـيض املتوسـط، يتبـ� لنـا
املنطقة كانت تحت إرشاف البحارة الفينيقي� لزمن طويـل رغـم 
الصــعوبات التنقــل والبعــد بينهــا وبــ� الــوطن األم، كــذلك كــان 
الغرض من تأسيس الفينيقي� ملسـتوطنة "قـادس" عـىل السـاحل 
األطليس هو اقتصادي بدرجة األوىل خاصًة بعد اكتشاف املعـادن 

هذه املعـادن مـن قبـل الشـعوب الثمينة وازدياد الحاجة امللحة ل
البحر األبيض املتوسط الرشقية، وإذا ما قارنـا بـ� رشقـي وغـريب 
البحر األبيض املتوسط نجد هناك تفاعل حضـاري قـوي جسـدته 
البحرية الفينيقية وتلك املستوطنات التي تأسست مبا فيهـا شـبه 

 الجزيرة اإليب�ية.
ويًـا يف العديـد وعرف االنتشار الفينيقي يف إسـبانيا حضـوًرا ق

التي كانت مخصصة لتجفيـف  (Malaga)من املدن مثل "مالقا" 
، )٦٥((Sexi)و"سيكيس"  (Abdira))٦٤(األس�ك ومتليحها، و"أبديرا" 

كلـم مـن جبـل طـارق)، وعمـر  80ثم كرتايا (جزيـرة عـىل بعـد 
مـن املـدن األخـرى،  )٦٦(الفينيقيون هناك مدنًا كث�ة أقـل أهميـة

ــعاتهم ــلوا توس ــزر  وواص ــول إىل ج ــا للوص ــواحل أوروب ــرب س ع
  .«cornowall»)٦٧(و"كورنوال"  «cassitérides»"كاست�يد" 

 ثانًيا: حمطات المغرب القديم
 (utique) )٦٨(مستوطنة أوتيكا -٢/١

 (Tyr)تقع مستوطنة أوتيكا عىل الطريـق الـرابط بـ� صـور 
، وعىل سهول ش�ل تونس، ك� تقع عىل مرتفـع (cades)وقادس 

، وقـد )٦٩(األرض عند مصب نهر (بجراداس) أهم أنهار تـونس من
شيدها الصوريون وكانت هـذه املدينـة مـن املـدن التـي عرفـت 
وجود فينيقي قوي من حيث العدد والعدة، وكانـت كـذلك مـن 
املدن الساحل الليبي فيتـذكر يف هـذا الشـأن سـرتابون بقولـه أن 

ط الساحل الليبـي "التجار الفينيقي� أسسوا مدنًا بالقرب من وس
، وتاريخيًا أن سقوط )٧٠(بعد وقت قص� من نهاية حرب طروادة"

ق.م، ويضيف بلينوس بقولـه "إن عمـر  ١١٩٠طروادة كان حوايل
 ١١٧٨يف أوتيكـا قـد بلـغ  (Apolo)خشب األرز يف معبـد أبولـو 

، وحسب الكتاب املنسوب إىل "أرسـطو" يـروي أن أوتيكـا )٧١(سنة
رطاجة مبئت� وسبع ومثان� سنة، أي سنة شيدها الصوريون قبل ق

وحسب "فورسرت" أن تاريخ تأسـيس "أوتيكـا" هـو ) ٧٢(ق.م. ١١٠١
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 التواجد الفينيقي عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط

، ومبـا أن سـقوط طـروادة كـان )٧٣(نفس تاريخ تأسـيس "قـادس"
ق.م،  ١١١٠ق.م، يتضح أن بناء "قادس" كان حـوايل  ١١٩٠حوايل 

ن ق.م، ومنها مـ١١٠٠و"اوتيكا" فمنهم من يرى أنها بنيت حوايل 
ق.م، وهـذه هـي إشـكالية الدراسـات ١١٠١يرى أنها بنيت سـنة 

 التاريخية القد�ة التي تفتقر إىل تحديد تاريخ دقيق.
وبخصوص بنـاء مسـتوطنة "أوتيكـا" يـذكر املـؤرخ "فرانسـوا 
دوكريه" أن يف وقت الذي استعان فيه "سلي�ن" ملـك العربانيـ� 

مقابــل تزويــده بــالفينيقي�، كــان قــد زودهــم بــاملواد الغذائيــة 
باملهندس� والفني� واألخشاب، لكن بعد انتهاءه من بناء املعبد، 
توقف امللك عن عملية التمويل للفينيقي�، مـ� أدى بهـم األمـر 
لبحث عن سبيل أخرى ومراكز متويليـة جديـدة، فوجـدوا مكانًـا 

، أيــن تقــع مدينــة "أوتيكــا"، )٧٤(متــوفرًا يف ســهول شــ�ل تــونس
ــايل تخلصــو  ــيهم وبالت ــذي رضب عل ا مــن الحصــار االقتصــادي ال

وقـد كانـت  )٧٥(باستكشاف مناطق جديدة بالد املغـرب القـديم.
"أوتيكا" من ب� املستوطنات القد�ـة التـي سـاعدت الفينيقيـ� 
عىل التوسع يف الحوض الغريب للبحر األبـيض املتوسـط، وأكملـت 

 دربهم يف استكشاف مناطق جديدة.
 (Lixus) )٧٦(مستوطنة ليكسوس -٢/٢

كانــت مدينــة ليكســوس مــن أبــرز املســتوطنات الفينيقيــة 
القد�ــة التــي أسســت عــىل ســواحل املحــيط األطليســ، وتشــ� 
الكتابــات التاريخيــة إىل أن تأســيس هــذه املســتوطنة يعــود إىل 
نهاية القرن الثا� عرش ق.م، وقد تم تأسيسـها عـىل يـد البحـارة 

، وقـد أشـار "بلـ� )٧٧(سطالفينيقي� الذين قدموا من رشقي املتو 
األكــرب" أن "مســتوطنة "ليكســوس" �كــن أن تكــون أقــدم مــن 

وهذا حسب الدراسـات القد�ـة. ويـذكر  )٧٨("قادس" أو "أوتيكا"
"غانم محمد صغ�" أن مدينة "ليكسـوس" هـي معـارصة ملدينـة 

، ورمبـا هـذه االختالفـات يف )٧٩("قادس" وسابقة ملدينـة "اوتيكـا"
جع إىل نقص املادة األثرية حول هـذه املدينـة، تاريخ التأسيس را

وعىل الرغم من اآلثار التي عرثت عليهـا البعثـة األملانيـة بقيـادة 
 )٨٠(م يف املوقع نفسـه١٩٢٥م و١٨٤٥ب� سنتي   «Barth»"بارث"

  فهي غ� كافية يف إعطاء تاريخ دقيق لتأسيس املدينة.
لـم رشق ) ك٣تقع "ليكسوس" حاليًا عىل تل مرتفع ببعـد بــ(

"العرائش" عىل يسـار الطريـق الرئيسـة املؤديـة مـن الربـاط إىل 
طنجة حيـث تتنـاثر معظـم املبـا� فـوق ربـوة الشـميس وعـىل 
منحدراتها وهي الربوة التي ترشف حواشيها الجنوبيـة والغربيـة 

، وحسب "سـتيفان غـزال" أن )٨١(عىل الضفة اليمنى لواد اللكوس
ينيقيــ� كانــت لألغــراض قيــام مدينــة "ليكســوس" مــن قبــل الف

. وعليـه أصـبحت ملسـتوطنة )٨٢(اسرتاتيجية أكـرث منهـا اقتصـادية
"ليكسوس" لها دور فعال وقوي يف البحر األبيض املتوسط خاصـًة 
بعد تقوية روابط التجارية بينها وب� مدينة قادس بحكم القـرب 

 الجغرايف للمدينت�.
 «carthage» )٨٣(مستوطنة قرطاجة -٢/٣

ــيس  ــل إن تأس ــرز املراح ــن أب ــّد م ــة يَُع ــتوطنة قرطاج مس
السياسية التي مر بها الفينيقيون يف رشقي وغـريب البحـر األبـيض 

املتوسط، ال مـن حيـث تنظـيم الحكـم وسـيادة شـ�ل إفريقيـا، 
وكذلك مـن حيـث السـيادة التجاريـة عـىل حسـاب الـوطن األم، 
وبالنسبة لتاريخ تأسيس قرطاجة وحسب املصـادر التـي أوردهـا 

تيفان غزال" فقد أكد "فيليسـتوس" أن قرطاجـة تـم تأسيسـها "س
عـىل يـد رجلـ� مـن صـور هـ� "أزاروس" و"كرخـدون" يف سـنة 

ق.م، وهذا ما ذهب إليه وأكده "أدوكس الكنـدي" حيـث  ١٢١٣
ـــادة "أزاروس"  ـــون قرطاجـــة تحـــت قي ـــال "أســـس الفينيقي ق
و"كرخدون" ببعض الزمان قبل حرب طروادة"، ونجد هذا الـرأي 

ضا عند "أبيانوس" الذي يقول "أن الفينيقيون أسسـوا قرطاجـة أي
يف ليبيا بخمس� سنة قبل االستيالء عىل طروادة وكان املؤسسـان 

 )٨٤(ه� زوس وكرخدون."

وحسب ما أورده "ستيفان غزال" أن تأسيس مدينة قرطاجـة 
، لكــن هنــاك جــدل واســع يف )٨٥(كــان أواخــر القــرن التاســع ق.م

، إذ تكـاد تتفـق )٨٦(ضـبوط يف تأسـيس املدينـةالتاريخ الزمنـي امل
ق.م سـنة تأسـيس  ٨١٤املصادر األدبية القد�ة عىل اعتبار سـنة 

قرطاجة، وهو التاريخ املألوف يف الكتابـات التاريخيـة عـن هـذه 
املدينة، خاصًة بعد أن ذكر "تي�يـوس"، حسـب روايـة "أدولـيس 

ث� سنة قبـل نايس" أن تأسيس قرطاجة كان يف مثان وثال  -الهالكر
ق.م، أمـا عـن اآلثـار  ٨١٤، وهذا يوافق سنة )٨٧(األلعاب األوملبية

ــة و  ــة بقرطاج ــابر البوني ــدت يف املق ــي وج ــة  يفالت أوا�   املتمثل
ــة  ــة إغريقي ــامن  -فخاري قربصــية ترجــع إىل منتصــف القــرن الث

  وهي الفرتة القريبة نوًعا ما من تاريخ التأسيس. )٨٨(ق.م
ر األدبيـة تأسـيس مدينـة قرطاجـة إىل وك� أرجعـت املصـاد

وهـذا محتـوى األسـطورة التـي  «Elissa»أم�ة تـدعى "عليسـة" 
إن الحكـم قـد عـاد بعـد وفـاة ( «justin»أوردها "يوسـتينوس" 

إىل ابنتــه "عليســة" و"بيغ�ليــون"  (Mattan)امللــك "ماتــان" 
(pygmalion) "وتزوجت "عليسة" الجميلة خالهـا "عـارش بـاص ،

"ملقارت" الـذي كـان غنـي، ويخىشـ عـىل ثروتـه مـن كب� كهنة 
جشع امللك، فدفنها يف باطن األرض، لكن "بيغ�ليون" الذي قـرر 
االســتيالء عليهــا، مل يتــوان يف قتــل خالــه وزوج أختــه يف الوقــت 
نفسه، وهنـا شـعرت "عليسـة" بـالخطر الـذي يهـددها، فقـررت 

باعهـا إىل الفرار واحتالت عىل أخيها، وأبحرت بـأموال زوجهـا وأت
وقـد حملـت "عليسـة" معهـا مـن  )٨٩(قربص ثـم إىل إفريقيـا....)،

جزيرة قربص نحو مثان� فتاة ليكونوا أزواًجا للشباب الذين كـانوا 
معها، وبعدها اشـرتت قطعـة أرض مبقـدار جلـد ثـور، فقطعـت 

 )٩٠(الجلد إىل قطع صغ�ة رسمت وحددت عليها مدينة قرطاجة.
طورة نجــد أنهــا متــزج الخيــال وإذا مــا حللنــا محتــوى األســ

بالحقيقــة، خاصــًة بعــد أن عرفنــا أن األوضــاع السياســية للمــدن 
الفينيقية خالل القرن التاسع ق.م عرفت رصاًعا داخيل وخـارجي 
ألحق الرضر بالبنية االجت�عية للمجتمع الفينيقي، كذلك التطور 
الــذي عرفتــه البحريــة الفينيقيــة ســاعد "ديــدون عليســة" عــىل 

 دربها نحو إفريقيا. مواصلة
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 التواجد الفينيقي عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط

وعن موقع  قرطاجة يذكر "فرانسوا دوكريه" أنهـا تقـع عـىل 
الساحل ومنفتح كب�ًا عىل الرشق باتجاه الخليج حيث تبـدأ مـن 

راسمة يف اتجاه الغرب قوس دائـرة متصـل ينتهـي إىل  )٩١("ب�صا"
، وهناك َمْن يضـعها )٩٢(الش�ل من رأس سيدي بوسعيد الصخري

بو" ودليل عىل ذلك ما ُعرث عليه من بقايا الفخـار يف مرفأي "صلم
، )٩٣(القربيص الفينيقي يف أقدم الطبقات األرض يف مذبح "صـلمبو"

وحددها "جان مازيل" يف قوله " أقام الصـيداويون مركـزًا تجاريًـا 
بسيطًا أطلقوا عليه مركز كامبي، وهو املكان الـذي أسسـت فيـه 

" فيقــول: Polype"بوليــب" ، أمــا )٩٤(املدينــة الجديــدة قرطاجــة"
"...قرطاجة تقع عىل شاطئ خلـيج مكونـة شـبه جزيـرة محاطـة 
باملاء من ثالث جهـات ويحـدها مـن ناحيـة اليابسـة بـرزخ بلـغ 

م)، يربطها بالقـارة ٤٤٤٠عرضه خمسة وعرشون ستاد (أي حوايل 
 )٩٥(وهو صعب املسالك  في� عدا الطرق التي صنعها اإلنسان...".

مدينة قرطاجة تقع ب� مرتفعات تونس حاليًا، وجغرافيًا نجد 
يحدها من الش�ل والرشق البحر األبيض املتوسط، أما داخلًيا 
تونس ك� هي عليه حاليًا، وبحكم املوقع الجغرايف للمدينة 
اليشء الذي جعلها تكتسب مكانة كربى قد�ًا يف املجال التجاري 

بناء السفن من واالقتصادي، خاصًة بعد أن أصبح لها دوًرا يف 
، كذلك توفر الرثوة السمكية )٩٦(خالل توفر أشجار الصنوبر واألرز

وكرثة موانئها البحرية، هذا كله ساعد الفينيقي� عىل االستقرار 
 .واالستيطان

 

ةُ   َخاِمتَ
تب� من خالل هذا املقال أن الفينيقي� كان لهم دوًرا رئيًسـا 

ىل غـرب البحـر يف تأسيس مجموعة من املسـتوطنات مـن رشق إ
األبيض املتوسط، م� ساعد تلك الشـعوب عـىل معرفـة املسـالك 
والطــرق البحريــة وأرسار التجــارة بأنواعهــا، فقــد ســكنوا شــعور 
اإلغريق والرومان وأصبحوا محل كتابات مؤرخيهم، وهذا بفضـل 
تحركاتهم وتـأث�اتهم الحضـارية، كـ� كانـت لهـم أدوار تجاريـة 

طاء يف التجـارة الربيـة والبحريـة بـ� واقتصادية فقد أصبحوا وس
الشعوب القد�ة خاصًة يف الرشق األد� القديم والرشق اإلفريقي 
(إىل جانب اليمنيون القدماء)، ومع غريب البحر األبيض املتوسـط، 
حيــث كــانوا يجلبــون أنــواع عديــدة مــن البضــائع ويســتبدلونها 

مـن  باألخرى خاصًة املعـادن كالـذهب والفضـة والعـاج وغ�هـا
 املنتوجات محلية الصنع وأخرى مستوردة. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق 

 
 خريطة التوسع الفينيقي يف رشقي وغريب البحر األبيض املتوسط 

http://explorethemed.com/PhoeniciansAr.asp 
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 التواجد الفينيقي عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط

 :الَهواِمُش 
، التوسع الفينيقي يف غريب البحر األبيض املتوسط) غانم محمد صغ�، ١(

 .٦٦-٦٥، ص١٩٧٥الجامعية الجزائر،  ديوان املطبوعات
 .١٩٢، ص٢٠٠٦، نوبليس، شعوب الرشق األد� القديم) سامي ريحانا، ٢(
" حوايل ١٩" و"١٨رمسيس األول ينتمي لألرسة " ابن: هو سيتي األول) ٣(

ق.م، يف عهده حققت مرص عدة انتصارات عىل الحثي�  ١٣٠٤
لمزيد يُنظر: شارل وامليدي� وشعوب البحر، ك� أسس عدة معابد، ل

، ٢٠٠٩، ديوان املطبوعات الجامعية، حضارة مرص الفرعونيةشافية، 
 .٣١-٢١ص

) القبائل الليبية: ذكرها ه�ودوت يف كتابة الرابع وهي كاآليت: ٤(
)، ١٧٠)، األسبوستاي (١٦٩)، الجيليغاماي (١٦٨اآلدروماخيداي (فقرة 

)، القمفزانتس ١٧٣)، السبولوي (١٧٢)، السامونس (١٧١االوسخيساي (
)، ١٧٧)، الللوتوفاجي (١٧٦)، الجيندانس (١٧٥) ، املكاي (١٧٤(

)، يُنظر: ١٨٤)، األنزاتنس (١٨٠)، األوسيس (١٧٨املخلويس (
، نصوص ليبية، ترجمة عيل فهمي كتاب التاريخ الرابعه�ودتس، 

 .٤٢-٣٣، ص ١٩٦٧خشيم، منشورات دار مكتبة الفكر، طرابلس، 
 .١٩٤-١٩٣، املرجع السابق، ص) سامي ريحانا٥(

(6) Lenormand (F), Histoire des peuples orientaux, éditeur 
librairie A. Lévy, Paris, 1984, Pp. 193-194. 

دراسة تحليلية للنقائش الفينيقية البونية يف فضيل امليار،  الحفيظعبد ) ٧(
بلس، ليبيا، ، منشورات جامعة الفاتح، طراإقليم املدن الثالث يف ليبيا

 .٢٣، ص٢٠٠٥
، ١٩٧٠، دار املرشق، ب�وت، لبنان، صور حارضة فينيقيا) عرب معن، ٨(

 .  ١١٩ص
 .٢٢٣) سامي ريحانا، املرجع السابق، ص٩(

(10) Lenormant (F); Op.Cit, P.135. 
بلفظة يف النصوص اآلشورية   "chypre: ظهر اسم قربص "قربص) ١١(

" وبالد Yamna" و"Awna" و"Amna" أو "yamna"يامنة" "
"yatnana" ولفظة "yâwân" ياوان هي عربية وباليونانية "Ionien "

 نظر: يُ للمزيد 
Halévy (J); Mélanges de critique et d’histoire «relatif  aux 
peuples  Sémitiques» Maisonneuve et Cie, Libraires-éditeurs, 
Paris, 1883-P.35.                                                                                      

 .   ١٩٠) سامي ريحانا، املرجع السابق، ص١٢(
(13) Hoefer (F. M), Carthage et le monde punique, Edition la 

belle lettre, Paris, 2006 - Hoefer (M.F), L’univers Chaldée, 
Assyrie, Médie, Babylonie, Mésopotamie, Phénicie, 
Polmyréne, Firmin Didot frère éditeur imprimerie 
librairie de l’Institut de France, Paris, 1852, P. 42. 

، جروس برس، طرابلس، ٢، طالسامية معجم الحضارات) ه�ي عبودي: ١٤(
 .٦٧٤، ص١٩٩١

 .٦٧٥-٦٧٤) نفسه، ص١٥(
(16) Hoefer (F. M), op.cit, p.42. 

، ترجمة: ربا الخش، تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية) جان مازيل: ١٧(
 .٨١ص ،١٩٩٨، سوريا، ١تقديم ومراجعة: عبد الله الحلو، ط

، ترجمة: عبد الهادي شع�ة، الهيئة الحضارة الفينيقية) جورج كونتينو، ١٨(
 .١٠٥، ص١٩٩٧املرصية العامة للكتاب، القاهرة، مرص، 

معامل تاريخ الرشق األد� القديم "من أقدم فور: ) أبو محاسن عص١٩(
، دار النهضة العربية ب�وت، ١"، طالعصور إىل مجيء اإلسكندر

 .٥٨-٥٧، ص١٩٨٤

: وهي جزيرة يونانية يف بحر إيجة تقع بالقرب من الساحل رودس) ٢٠(
 (Crète)الجنويب الغريب آلسيا الصغرى تأثرت بالحضارة كريت 

يف نهاية األلف الثا� ق.م من أهم مدنها وتعرضت للغزو والدوري 
 "لويدوس" و "إياليسوس" و"كام�وس" للمزيد يُنظر:

Michel Maure; Dictionnaire encyclopédique d’histoire, éd 
:Bordas, 1978, P.3873. 

 .١٩١) سامي ريحانا، املرجع السابق، ص٢١(
 .١٢١) معن عرب، املرجع السابق، ص٢٢(
مدينة قد�ة يف جنوب غرب آسيا، تأسست حوايل  (TROIE): طراودة) ٢٣(

األلف قبل امليالد، تقع حاليًا يف مدينة هيكارليك تعرضت للتخريب 
وبحسب األدلة التاريخية قد تعرضت عدة مرات نتيجة للحروب، 

 : للمزيد يُنظر: ق.م١١٠٠املدينة لسبع حروب متتالية أخرها كانت يف 
Grande Encyclopédie Larousse, Paris ,1971-1976, P13921, et 
Charles(V), La question du site de Troie, L’Antiquité classique 
(A .C), tome3, 1934, Pp.469-488. 
(24) Moscati (S), Les Phéniciens, Editeur bel bord, Paris, 1989; 

P.49. 
(25) Hérodote, Histoires, Tardieu par Larcher, charpentier, 

libraire éditeurs, Paris, 1856, II,44. 
(26) Ibid, IV, 147. 
(27) Hérodote, X ,47. 

: اسمها سامي مبعنى ملط أي هرب، ك� كذلك تعني امللجأ أو مالطا) ٢٨(
... املرجع التوسع الفينيقينظر: غانم محمد صغ�، يُ امللطى، للمزيد 

 .١٢١، ص، ويُنظر: معن عرب، املرجع السابق٩٠السابق، ص
(29) Michel (M), Op.Cit,P2811. 

 .١٢١) معن عرب، املرجع السابق، ص٣٠(
(31) Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, Tra: par Miot, 

librairie Hachette, Paris 1916,V,2-4. 
هي إلهة عبدت بالرشق وغرب البحر األبيض املتوسط، كانت تانيت: ) ٣٢(

القمر، بحيث يظهر الهالل، والقرص يعلوا رمزه يف عبادتها مرتبطة ب
للمزيد يُنظر: كث� من النصب النذري يف املواقع األثرية الفينيقية، 

، املالمح الباكرة للفكر الديني يف ش�ل إفريقياغانم محمد صغ�، 
  .٩٢-٩١، ص٢٠٠٥دار الهدى، ع� مليلة، 

 .١٢٢-١٢١) معن عرب، املرجع السابق، ص٣٣(
(34) Thucydide; la Guerre de Péléponnèse, Traduction: 

Nouvelle et introduction par jean voilguin, librairie 
Garénier frères, paris, s. d, VI, 2,6. 

 ويُنظر:
Raymond (w), la Phénicie et l’Asie occidentale, libraire 
Armand colin, paris, 1939, P.179. 

، مركز قرطاج البونية تاريخ وحضارةنية ومحمد الطاهر، بورو  ) الشاذيل٣٥(
 .٧٣، ص١٩٩٩النرش الجامعي، تونس، 

م)، ولد يف بلدة "أربينوم" ٤٣-م١٠٦( (M.Tullins cicero) شيرشون:) ٣٦(
"ARPINUM يف أرايض الفولكيس (حوض نهر ل�يس)، عاش بروما "

 وتعلم هناك وكان صاحب "يوليوس قيرص"، خدم يف الجيش تحت
قيادة بومبينيوس، توىل عدة مناصب ُعليا سياسية وعلمية وأدبية، 
وألف عدة كتب يف عدة مجاالت منها خطية املشهورة، للمزيد يُنظر: 

، محارضات يف تاريخ الرشقي األد� القديمعبد اللطيف أحمد عيل، 
 .٢١-١٦ص، ١٩٧١مكتبة بريدية ب�وت لبنان 

 .١٢٢) معن عرب، املرجع السابق، ص٣٧(
 .٨٨...املرجع السابق، صالتوسع الفينيقي) غانم محمد صغ�، ٣٨(
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 التواجد الفينيقي عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط

 .٨٩ص، املرجع نفسه، ) غانم محمد صغ�٣٩(
) عىل الرغم من الرصاعات التي كانت قامئة ب� اإلغريق والفينيقي�، إال ٤٠(

كان هناك تبادل حضاري قوي نذكر عىل سبيل املثال "تاليس املييل" 
حمل الدراسات الفلكية التي اشتهر بها الذي كان أصله فينيقي فقد 

الفينيقيون عىل مجال البحري إىل اليونان ثم روما وهذا ما نجده عند 
اإلغريق عندما برعوا يف املالحة وحركات الفيزيائية للسفن للمزيد، 

 يُنظر:
A .du sain, Histoire de la marine de tous les peuples, libraire 

de filin didot frères, Paris, 1863.P.79. 
 .٨٩) غانم محمد صغ�، املرجع نفسه، ص٤١(
، مكتبة اإلسكندرية، قرطاج البونية) بورينة الشاذيل، محمد طاهر: ٤٢(

 .٤٥، ص١٩٩٩مرص، 
: هي إحدى املدن األثرية الهامة التي شهدت حضوًرا «NORA» نورا) ٤٣(

واقع البونية فينيقيًا كب�ًا، وقد اشتهرت بحجر نورة، مع العلم أن امل
برسدينيا قد عرفت نشاطًا مكثًفا مكن الباحث� االيطالي� خاصًة 
أع�ل الباحث "موسكايت سباتينو" الذي أنشأ معهد للدراسات 
الفينيقية البونية بروما، وأرشف عىل عدة حفريات أثرية وله عدة 

 –املستوطنات الفينيقية إصدارات هامة. يُنظر: سالطنية عبد املالك، 
، أطروحة دكتوراه بونية يف الحوض الغريب للبحر األبيض املتوسطال

العلوم يف التاريخ القديم كلية العلوم اإلنسانية واالجت�عية، قسم 
 .١٤٢، ص٢٠١٠التاريخ واآلثار، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .٨٧... صالتوسع الفينيقي) غانم محمد صغ�، ٤٤(
(45) Hoefer (F.M); Op. Cit, P.44. 

 .١٢٣) معن عرب، املرجع السابق، ص٤٦(
 .٨٨-٨٧) غانم محمد صغ�، التوسع الفينيقي... ص٤٧(
 .٨٨) نفسه، ص٤٨(
  «AGADIR»شبيهة بكلمة "جدار" بالعربية، وكلمة "أغادير"  قادس:) ٤٩(

تاريخ سورية بالرببرية تعني "جدار" أيًضا للمزيد انظر: فيليب حتى، 
التي تعني  Gadirادس هو نفسه ، اسم ق١١١...، صولبنان وفلسط�

التوسع بالفينيقية "قلعة أو حصن"، يُنظر: غانم محمد صغ�، 
 .١٣٢... صالفينيقي

 .٨٢...، صالتوسع الفينيقي) غانم محمد صغ�، ٥٠(
، دار الكتب ٤، ط٤، جمعجم البلدان) ياقوت عبد الله الحموي، ٥١(

 .٣٣٠، ص١٩٩٠العلمية، ب�وت، 
(52) Raymond (W); Op.Cit, P180. 

 . وكذلك يُنظر:٨٤-٨٣...، صالتوسع الفينيقي) غانم محمد صغ�، ٥٣(
Gsell(S), Histoire Ancien de l'Afrique du nord, t8, libraire 
hachette, paris, 1927, P.405. 
(54) Veleius (P), Histoire Romaine (H .R), Garnier, édition de 

pierre (H), (H), paris 1894, 1, 2,3. 
(55) Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, Traduire par Ajasson 

le grand sagne, Edition Panckoucke, Paris, 1829-1833, V, 
76. 

ق.م، وبالتايل يرجح لتأسيس قادس  ١١٩٠) كان سقوط طراودة عام ٥٦(
ق.م، يُنظر: عبد الحفيظ فضيل امليار، املرجع السابق،  ١١١٠عام 

  .٢٦ص
، ترجمة يوسف شلب الحضارة والتاريخ قرطاجة) فرانسوا دوكريه، ٥٧(

 .٤٨، ص١٩٩٤الشام، دار طالس للدراسات والرتجمة والنرش، دمشق، 
(58) Diodore de Sicile, B.H , V,20. 
(59) Strabon, Géographie, Tardieu, Amédée-libraire 

«01» Magritte et «c», Paris, 1967, XVII,3,15. 

: إن اسم ترشيش الذي نصادفه يف كتابات التوراة هو اسم ترشيش(60) 
فينيقي باألغلب مبعنى املنجم أو مكان الصهر أو معمل التكرير، هذا 
وقد اكتسبت تسمية "ترشيش" بسبب بعد البالد أو أبعد البالد التي 
بلغها التجارة الفينيقية، وذهب الباحث� إىل أن ترشيش هي طرسوس 

مرص والرشق األد� ا، للمزيد يُنظر: محمد بيومي مهران، يف فينيقي
، ١٩٩٠"، دار املعرفة الجامعية، اإلسكندرية، القديم " املغرب القديم

 .٢٧٥ص
 ).٢٣-٢٢: (١٠، سفر امللوك األول الكتاب املقدس) ٦١(
 .٤٩) فرانسوا دوكريه، املرجع السابق، ص٦٢(
، ترجمة نيقية يف إسبانياالحضارة الفي) يويل  بركوفيتش تس�ك�، ٦٣(

 .٢٩، ص١٩٨٧يوسف أيب فاضل، ب�وت، لبنان، 
كلم من  ٤١٠حاليًا باملاريا تقع عىل سواحل املتوسط عىل بعد  أبديرا:) ٦٤(

 .١٩٦مدينة مدريد االسبانية. يُنظر: سامي ريحانا، املرجع السابق، ص
 .٨٥...، صالتوسع الفينيقي) غانم محمد صغ�، ٦٥(
 .١٩٦حانا، املرجع السابق، ص) سامي ري٦٦(
، دار عالء الدين للنرش، ٢، طالحضارة الفينيقية) محمد الخطيب، ٦٧(

، ويُنظر: غانم محمد الصغ�، املرجع ٧١، ص٢٠٠٧دمشق، سوريا، 
 .٧٤السابق، ص

أو العتيقة مبعنى القد�ة، وهي لفظ فينيقي تعني  UTICA أوتيكا) ٦٨(
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َمةُ   ُمَقدِّ
إن مدينة موالي إدريس زرهون تعترب �وذًجا متميزًا للـرتاث 
العريب اإلسالمي عـىل وجـه الخصـوص، إذ أن حضـارتها املرتبطـة 

فريـد دريسـية والعلويـة جعلتهـا تتميـز مبع�رهـا البالدولت� اإل 
الذي يشكل جزءا ال يتجـزأ مـن الحيـاة االجت�عيـة، االقتصـادية 
والسياســية للمدينــة. إضــافة إىل هــات� الحقبتــ�، فاملدينــة لهــا 
ارتباط أيضا بالحقبة الرومانية، كونها تتواجد قرب مدينـة ولـييل 

املؤرخ� أمثال مارمول، ابن الغازي  بعضالرومانية، إىل درجة أن 
كانوا يجدون صعوبة يف التفريق مـا بـ� مـوالي والحسن الوزان، 

إدريــس زرهــون (التــي مل تكــن تحمــل هــذا االســم يف الســابق) 
وولييل. وتعترب هذه املدينـة عاصـمة ملنطقـة "زرهـون" املتميـزة 
هي األخرى برتاثها الحضـاري بـدءا بالعرصـ الحجـري ثـم العهـد 

األمازيغيـة  الروما� إىل العهد اإلسالمي، إذ أنها مشهورة بقبائلهـا
 التي تركت طابعها الرتايث يف شتى أنحاء املنطقة. )١(املستعربة

 

أوالً: نبذة تارخيية حول مؤسس دولة األدارسة 

 "إدريس بن عبد الله"
هو إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن املثنى بن الحسن 
السبط بن عيل بن أيب طالب وفاطمة الزهـراء بنـت رسـول اللـه 

)ت ألقابه من إدريس األكرب، إىل إدريس األول ثم ). وقد تعدد
إدريس الفاتح. انتقل املوىل إدريس من الحجاز مـروًرا مبرصـ ثـم 

، وذلـك )٢(الق�وان فتلمسان ووصـوالً إىل مدينـة طنجـة املغربيـة
بعـد أن فــر مـن وقعــة "فـخ" قــرب مكـة الــدائرة بـ� العلــوي� 

الــويف راشــد، م) مصــحوبًا مبــواله ٧٨٦ھ/ ١٦٩والعباســي� ســنة (
 وبدون أية موارد تذكر.

مل �كث إدريس بن عبد الله طـويالً بطنجـة لينتقـل بعـدها 
إىل مدينة ولييل الرومانية األصـل حـاالَّ ضـيفا عـىل قبيلـة أوربـة 
األمازيغية. وبعد أن علمت هذه األخ�ة بنسبه الرشـيف وبنيتـه 
الصادقة رحبت به بحرارة وبايعته عـىل السـمع والطاعـة تحـت 



  
  
  

 
 
 
 

 

 مقاالت

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨مارس  – العدد التاسع والثالثين – حادية عشرةالسنة ال ٧٤

 

 

 

 الرتاث الثقايف املادي ملدينة موالي إدريس زرهون

إمرة زعيمها إسحاق بن محمـد بـن عبـد الحميـد األوريب وذلـك 
م) يف شهر رمضان. وقد متت هذه املبايعة عىل ٧٨٩ھ/ ١٧٣سنة (

)، وإماتـة أساس الـدعوة إىل كتـاب اللـه وإحيـاء سـنة نبيـه (
... وذلك وفق خطبة ألقاها اإلمام عىل )٣(البدعة والعدل يف الرعية

بـاقي القبائـل عـىل إعـالن  مسامع األوربي�. اليشـء الـذي حفـز
الطاعة واملواالة ملا تحظى به قبيلة أوربة من منزلة خاصة ضمن 
القبائل، إذ كانت أعظمها عدًدا وقوة آنذاك. وهذه القبائل هـي: 
ــة  ــزة، مكناس ــة، نف ــدراتة، غياث ــة، س ــة، زواوة، ملاي ــة، زواغ زنات

 . )٤(وغ�رة
ل يف نشـأة إن هذه املبايعة شكلت حدثًا تاريخيًا هاًمـا يتمثـ

أول نواة لدولة إسالمية ش�ل إفريقيا. وانطالقًا مـن هـذه النـواة 
األولية التي ضمت قبائـل مختلفـة التفـت حـول املـوىل إدريـس 
األول، انطلق هذا األخ� مدعوًما بجيش كب� من أجل فتح بـاقي 
ـانية واليهوديـة واملجوسـية،  املناطق التي ما زالـت تـدين بالنرص

تامسنا، تادلة، تلمسان، والتي أعلنـت جميعهـا متجها نحو شالة، 
 الدخول يف اإلسالم والتخيل عن باقي الديانات.

 
وبعد هـذه الغـزوة املكللـة بالنرصـ، قفـل اإلمـام راجعـا إىل 
مدينة ولييل إلراحة الجيش الفـاتح، فأقـام بهـا شـهر محـرم، ثـم 
انطلــق مجــددا الســتك�ل فتوحاتــه، فتوجــه إىل بــاقي الحصــون 

التي مـا زالـت عـىل غـ� ديـن اإلسـالم أمثـال فنـدالوة،  واملعاقل
مديونة، بهلولة، مقالع غياثة وبالد فازاز. فجاهدهم حتى دخلـوا 

 )٥(يف اإلسالم طوًعا وكرًها.
ثم عاد إدريس األول مرة أخرى إىل مدينة ولـييل، فأقـام بهـا 
مدة شهر ليخرج غازيا للمـرة الثانيـة مدينـة تلمسـان وبالضـبط 

وة وبني يفرن الزناتي�. فأقام خارجها، وجـاءه أم�هـا قبائل مغرا
محمد بن خزر بن صوالت املغراوي الخزري ملتمسا منه السـالم 
واألمان، فرحب به إدريس بن عبد الله وبايعـه األمـ� التلمسـا� 
صحبة رعيته عىل الوالء والطاعة. وبعد هذه املبايعة، رشع املوىل 

م بحسـن إتقانـه، وذلـك يف إدريس بتشييد مسجد باملدينـة اتسـ
 م)، ثم رجع قافالً إىل مدينة ولييل.٧٩٠ھ/ ١٧٤شهر صفر(

ويف السنة نفسها أمر برضب الدرهم اإلدرييس الفيض بتدغـة 
من أجل تسهيل الشؤون االقتصادية للبالد. وبالتايل، فقد اسـتطاع 
املوىل إدريس، خالل سنت� فقط، من تكوين دولة إسـالمية متتـد 

ىل املحيط األطليس، ومن طنجة إىل وادي أم الربيع. من تلمسان إ
وقد اتسمت هذه الدولة اإلسالمية بإرساء دعـائم اإلسـالم تحـت 
قيادة إمام اتصـف بأخالقـه الحميـدة ونسـبه الرشـيف وحكمـه 
العادل، م� جعل الناس يلتفـون حولـه مـن كـل حـدب وصـوب 

 )٦(ويعلنون له الطاعة والوالء.
حدث فتح مدينـة تلمسـان التـي  هذا النرص العظيم وخاصة

تعترب مدخل إفريقية أثـار مخـاوف العباسـي� مـن ازديـاد نفـوذ 
الدولة اإلدريسية، ومن ثَمَّ لجأ الخليفة العبـايس هـارون الرشـيد 
إىل استشارة وزيره جعفر الـربميك الـذي أشـار إليـه بإرسـال مـن 

ايس يقوم باغتياله غدًرا ومكرًا. وبالفعل، فقـد قـام الخليفـة العبـ

ببعـث رجـل يتصــف مبكـره ودهائـه يــدعى سـلي�ن بـن جريــر 
ويلقب بـ "الش�خ". فقام هـذا األخـ� بادعـاء نيتـه الصـادقة يف 
نرصة اإلمام، فكان يعرض عىل الناس االلتفاف حوله حتـى حيضـ 

ــع األول ســنة ( ــتمكن يف ربي ــه لي ــه ٧٩١ھ/ ١٧٥بثقت ــن قتل م) م
. )٧(ن فورهـابواسطة قارورة طيب مشموم استنشـقها ليمـوت مـ

وقد ترك إدريس الفاتح زوجتـه الرببريـة كنـزة حـامالً يف شـهرها 
السابع بولد حمل نفس اسم أبيه " إدريس الثا�"، والـذي اتخـذ 

 ).  ١مدينة فاس عاصمة له (صورة رقم

 ثانًيا: التعريف مبدينة موالي إدريس زرهون
مدينة موالي إدريس زرهون ش�ل رشق اململكة املغربية،  تقع

تافاللت، وذلك عىل بعد -وبالتحديد يف أقىص ش�ل جهة مكناس
كلم من املدينة  ٣، و)٨(كلم من املدينة اإلس�عيلية مكناس ٢٥

كيلومرتات مربعة.  أما  ٣األثرية ولييل. وهي ال تتجاوز مساحتها 
عىل املستوى الطبيعي، فاملدينة تتموقع ضمن سلسلة جبال 

رهون"، والتي تصل فيها مقدمة الريف وبالتحديد بكتلة "ز 
. ويبدو أن هذه الجبال )٩(مرت ١٠٦٠و ١٠٥٠االرتفاعات إىل ما ب� 

تحيط باملدينة تقريبا من كل النواحي م� يجعلها محصنة 
طبيعيا من أي هجوم خارجي، تتخللها عيون مائية ساهمت يف 

 استقرار الساكنة منذ القدم.
لــذي تــزعم إن نشــأة املدينــة مــرتبط بقــرب املــوىل إدريــس ا

الروايات أنه تم العثور عىل جثثـه داخـل قـربه سـاملة مصـانة يف 
م)، وذلـك يف ١٣١٩ھ/ ٧١٨كفنه مل تغ�ها عوامـل الزمـان سـنة (

. هذا الحدث، دفـع النـاس إىل )١٠(ساحة برج للمراقبة قبالة ولييل
الحج إىل هذه البقعة من األرض من كل أنحاء املغرب مـن أجـل 

يس. وقد كانت أعدادهم غف�ة إىل درجـة أن زيارة قرب املوىل إدر
الســلطان املرينــي أبــو ســعيد بــن يعقــوب أمــر بإرســال جــيش 

 .)١١(لتفريقهم وفرض النظام
وابتداًء من أواسط القـرن السـادس عرشـ رشعـت املدينـة يف 

)، استقبال ساكنة فضلت االستقرار قـرب قـرب حفيـد الرسـول (
ألدارسـة والعلـوي� وقد ضمت عروق وأجناس مختلفة (الرشفاء ا

ـــة،  ـــي يازغ ـــة، بن ـــفريويون، جبال ـــون، الص ـــ�، الريفي والعلمي
الغرباويون، رشاردة، بني احسن...). ويف أواخر نفـس القـرن، تـم 
إطــالق اســم "الزاويــة" عــىل املدينــة التــي تزايــد عــدد الحجــاج 
الوافدين إليهـا. فمـوالي إدريـس زرهـون كانـت تعتـرب مـن بـ� 

لعامل اإلسـالمي (مكـة املكرمـة، املدينـة خمس املدن املقدسة يف ا
املنورة، القدس، الق�وان وموالي إدريـس زرهـون) إىل درجـة أن 
الناس كانوا يعتقدون أن خمس حجات إىل هذه املدينـة يسـاوي 

 حجة واحدة إىل مكة.
وقد ضمت املدينة ثـالث أحيـاء رئيسـة، وهـي حـي الحفـرة 

وحي خيرب رشقًـا،  الذي يقع يف الوسط ويحوي قرب املوىل إدريس،
ثم حي تازڭة غربًا واللذين �ثالن كتلت� مرتفعت� طبيعيًا. هـذه 
التجمعات الصغ�ة شكلت يف نهاية القـرن السـابع عرشـ مدينـة 
صغ�ة توالت عليها مجموعة من املنجزات والتهييئات من طرف 
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 الرتاث الثقايف املادي ملدينة موالي إدريس زرهون

مختلف امللوك العلوي� حتى يومنا هذا. إذ جرت العادة عىل أن 
طان اعتىل العرش إنشاًء خاًصا به داخـل أو خـارج يضيف كل سل

. ك� يجـب عليـه مبجـرد )١٢(الرضيح، والذي غالبًا ما يحمل اسمه
اعتالء العرش أن يقوم بزيارة خاصة للرضيح اإلدرييس مـن أجـل 

 الرتحم عىل جده "املوىل إدريس".
ولعل من أبرز اإلنجازات، ما تم إنشاءه خالل فـرتة السـلطان 

م)، حيث أنه أمـر بإحـداث ١٦٦٠ھ/ ١٠٧٠يل سنة (موالي إس�ع
وألول مرة قبة تعلو قرب إدريس األول، ك� أمـر بتشـييد الرضـيح 
اإلدرييس، املسجد األعظم، دار الوضوء، قبة قرب املوىل راشد، عدد 
مــن املســاجد واملــدارس القرآنيــة، الحوانيــت، النــافورات، حــ�م 

يــد املدينــة باملــاء عمــومي، فنــدق، دار الضــيافة. كــ� أمــر بتزو
الرشوب عن طريق بناء قنطرة عـىل الـواد املـار بجانـب املدينـة 

. وهكــذا توالــت )١٣(وبتهيئــة الطــرق املؤديــة إىل مــدخل املدينــة
مجموعــة مــن األشــغال عــرب التــاريخ لتشــكل يف األخــ� مدينــة 

 ألف نسمة. ١٢تاريخية صغ�ة يبلغ عدد ساكنتها 
و أن مدينة موالي إدريس وم� ال يجب اإلغفال عن ذكره، ه

. ١٩٢٠نـونرب  ١٩زرهون ممنوعة من التوسع العمرا� وفق ظه� 
حيث أنها تتواجد ضـمن منطقـة الح�يـة التـي تفـرض منـع أي 
شكل من أشكال التوسع الذي من شأنه حجب الرؤيـة مـن وإىل 
مدينة ولييل األثرية. وك� هو معلوم فإن مدينـة مـوالي إدريـس 

هـذه األخـ�ة سـوى بثالثـة كيلـومرتات كـ� زرهون ال تبعد عن 
سبق الذكر، وبالتايل فإنها تبقى مقيدة بهـذا الظهـ� الـذي ال زال 
العمل جاريا به منذ فرتة االستع�ر إىل يومنـا هـذا. وهـو اليشـء 
الــذي يعيــق هــذه املدينــة مــن اللحــاق بركــب املــدن املتقدمــة 

كبـ�ة مـن  عمرانيًا وحضاريًا. كـ� تجـذر اإلشـارة عـىل أن نسـبة
األرايض واملمتلكات تبقى تابعة لنظارة األحبـاس. إذ تقـوم هـذه 
األخ�ة برصف املداخيل املحصـلة عـن طريقهـا مـن أجـل تسـي� 
شؤون الرضيح واملساجد والقامئ� عليها، ك� تقوم ببنـاء مـا فيـه 

 منفعة للعامة.
واملدينة هي مشـتهرة عـىل الصـعيد الـوطني بـوفرة أشـجار 

تحيط بها من كل مكان، بل إنها تنمو بشكل تلقايئ  الزيتون التي
ـي يف بعـض األحيـان، ويصـل عـددها إىل حـوايل  دون تدخل برش

. إذ أن هـذه )١٤(ألف شجرة متتد خاصة يف الش�ل والجنوب ٢٥٠
املدينــة الصــغ�ة معروفــة بزيــت زيتونهــا أو مــا يصــطلح عليــه 

زة. وتشـ� بالعامية "الزيت البلديـة" ذو النكهـة الخاصـة واملتميـ
ــييل عــىل أن هــذه األخــ�ة تضــم  ــة ول ــة ملدين ــات األثري التنقيب
العرشات من معارص الزيتون، م� يدل عـىل مـدى أهميـة هـذه 

 الشجرة منذ ذلك التاريخ. 
إضــافة إىل هــذه الشــجرة العريقــة، فاملدينــة مشــتهرة أيضــا 
بإنتاجهــا للتــ�، العنــب، "الزبيــب الزرهــو�" (رغــم تراجعهــا يف 

األخ�ة)، الخروب، الفواكه والخرض، والتي يتم تسويقها  السنوات
داخل وخارج املدينة، وخاصـة يف السـوق األسـبوعي املقـام يـوم 
السبت. ويستقبل هذا األخ� عـدًدا مهـ� مـن السـاكنة القرويـة 
املجاورة للمدينة، حيث يقـوم هـؤالء البـدو بعـرض منتوجـاتهم 

التـي تلـزمهم، ومنهـا الفالحية، وكذا التزود مبختلـف الحاجيـات 
منتوجات الصناعة التقليدية التي تشتهر بها املدينة مثل العوادة 
ــات...)، الحــدادة (الســكك،  ــابض اآللي ــث الخشــبية، مق (املحاري
الفؤوس، املناجل، ألجمة وصفائح البهائم...)، املنتوجـات النباتيـة 

 )١٥((السلل، الحصائر، السجادات، القفف...).
ا ســنويًا كــل فصــل صــيف يتمثــل يف وتعــرف املدينــة حــدثً 

االحتفال مبوسم اإلمام الصالح، ويصطلح عليه بالعامية "لُْموْسْم"، 
إذ يفد إىل هذه املدينة الصغ�ة اآلالف من الحجاج من كل أنحاء 
املغرب قصد إحياء مجموعة من الطقوس واالحتفـاالت الروحيـة 

ذكر بــدًءا بــالرتحم عــىل روح اإلمــام ثــم إقامــة حلقــات مــن الــ
ــف  ــات الطوائ ــذا استعراض ــة، وك ــارضات الديني ــدروس واملح وال

 الصوفية وإيقاعات من املديح والس�ع الصويف.
ويعترب املوسم كـذلك مناسـبة إلحيـاء صـلة األرحـام مـا بـ� 
ـفاء.  الزائرين املنتسب� آلل البيت، وكذا مـع سـاكنة املدينـة الرش

حي عــىل وهــو أيًضــا فرصــة إلنعــاش االقتصــاد التجــاري والســيا
العموم، إذ أن املدينة تشهد ركوًدا طيلـة السـنة إىل حـ� حلـول 
ــالجلوس يف املقــاهي  ــالزائرون يســتمتعون ب املوســم الســنوي. ف
املتنــاثرة هنــا وهنــاك واالســتمتاع بكــؤوس الشــاي الســاخنة، أو 

املتميز الـذي  )١٦("الرايب البلدي" املحيل، وخاصًة بطبق "الكفتة"
فة إىل ذلك، فإن الحوانيـت التجاريـة التـي تشتهر به املدينة. إضا

تعرض مختلف أنواع املنتوجات الغذائية والتقليدية تلقـى إقبـاالً 
 مه� خالل هذه الفرتة. 

أما عىل مستوى بنية االستقبال، فإن املدينة تضـم عرشـ دور 
ا ينتعش أربابها عرب كرائها للزائـرين الـذين للضيافة وفندقًا واحدً 

يلجأ البعض منهم إىل اكرتاء منـازل السـاكنة املحليـة أيًضـا نظـرًا 
 للخصاص الذي تشهده بنية االستقبال.

مدينة موالي يف ثالًثا: الرتاث الثقايف المادي 

 إدريس زرهون
تحتضن مدينة موالي إدريس زرهون تراثًا ثقافيًا ماديًا يشهد 

مق تاريخها املرتبط بالدولت� اإلدريسية والعلوية. ك� أنها عىل ع
تضم منشآت ترتبط بالفرتة االستع�رية باملغرب. وأبعد من هـذا 
وذاك، فــإن الحــارضة اإلدريســية تحمــل أيًضــا شــواهد تعــود إىل 
الحقبة الرومانية نظرًا لقربها من مدينة ولييل األثرية. إن أول ما 

إىل املدينة عىل بعد بضعة كيلـومرتات يشد انتباهك وأنت داخل 
هو بناياتها البيضـاء الواقعـة فـوق كتلتـ� مـرتفعت� يتوسـطه� 
الرضيح اإلدرييس بقبابه املزينة بالقرمود األخرض الذي يتواجد يف 
قلب املدينة، إذ أن جل الطرق واألزقـة تـؤدي إليـه كونـه يعتـرب 

ــة (دين ــة يف املدين ــاة اليومي ــة، املحــرك األســايس للحي ــة، تجاري ي
 ). ٢سياحية...) (صورة رقم 
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ويضــم الرضــيح اإلدرييســ بداخلــه مجموعــة مــن املنشــآت 
الدينية واالجت�عية التي دأب السالط� العلوي� عـىل تشـييدها 
منــذ عهــد الســلطان مــوالي إســ�عيل. إذ �كــن اعتبــاره مبثابــة 

 إن الـداخل إىل الرضـيح اإلدرييسـ ال )١٧("مركـب دينـي" بامتيـاز.
يفوته االنحناء أبًدا، وذلـك مـن أجـل تخطـي العارضـة الخشـبية 

). وقـد تعـددت الروايـات حـول ٣املثبتة عند بابـه (صـورة رقـم 
سبب وضعها، فمنهم من يزعم أن الداخل يجـب عليـه االنحنـاء 
كتعب� عن احرتام املكان املقدس، ومنهم من يـدعي أنـه قـد تـم 

، ومـنهم )١٨(خل الرضـيحوضعها من أجل منع ولوج البهائم إىل دا
الرضـيح،  )١٩(َمْن يقول إن العارضة هي تعب� عن تحديـد "حـرم"

بين� يفرتض آخرون أنها وضعت من أجل تنبيه غ� املسـلم� إىل 
عدم الدخول إىل الرضيح. ولعل أقربهـا إىل الصـحة أنهـا أقيمـت 

 كحاجز �نع دخول البهائم.
حجـرة مربعـة ويضم الرضيح قـرب املـوىل إدريـس املتواجـد ب

الشكل تعلوها قبة مزخرفـة بـألوان زاهيـة. ويعلـو القـرب منصـة 
للنعش أو ما يصطلح عليه بـ "الدربوز" مغطـى بكسـوة مطـرزة 
بالذهب يتم تجديدها عند تالشيها أو كل� اعتىل أحد السـالط� 

. وقبالة القبة تتواجد ساحة أو صحن مكشـوف، مربـع )٢٠(العرش
مد مياهها العذبة مـن عـ� طبيعيـة الشكل، تتوسطه نافورة تست

)، وبالتـايل فـإن جـل الزائـرين للرضـيح ال ٤باملدينة (صورة رقـم 
يفوتهم رشب مائها ونقعه عىل وجوههم وأيديهم أو الوضوء منه 

 باعتباره "بركة" املوىل إدريس.
ويضم الرضيح أيًضا مسـجدين هـ� املسـجد األعظـم الـذي 

ي عرشـ، وتبلـغ مسـاحته شيده موالي إس�عيل يف القـرن الحـاد
مرت مربع، واملسـجد الحسـني الـذي أمـر ببنائـه السـلطان  ١١٨٠

مــرت  ٨٢م)، وتبلــغ مســاحته ١٨٨٦ھ/١٣٠٣الحســن األول ســنة (
مربــع، إضــافة إىل هــذين املســجدين هنــاك مــا يســمى بالقبــة 

ــنة ( ــا� س ــن الث ــك الحس ــيدها املل ــي ش ــنية الت ھ/ ١٣٨٨الحس
الة فيها أيًضـا. ويحـوي الرضـيح ، والتي يتم إقامة الص)٢١(م)١٩٦٨

ضمن بناياته كذلك: سـاحة السـتقبال الحجـاج، "ْمْدرَْسـة" كانـت 
تســتقبل يف الســابق طلبــة العلــم القــادم� مــن مختلــف أنحــاء 
املغــرب لتلقــي الــدروس الدينيــة وحفــظ القــرآن، وقــد فقــدت 
وظيفتها حاليا، دار الزاوية التي تصلح إليواء النساء الرشيفات يف 

صعبة (أرمالت، مطلقات، عوانس)، دار الوضوء، "لْْمزَارَة"  وضعية
وهي عبارة عن مذبحة يتم ذبح البهائم فيها قصد تفريقهـا عـىل 

 الفقراء، مقربة الرشفاء ورضيح املوىل راشد.
ــرتاث  ــن ال ــزأ م ــزًءا ال يتج ــكل ج ــ يش ــيح اإلدرييس إن الرض

نفـرد العمرا� الـذي تتميـز بـه املدينـة القد�ـة. هـذه األخـ�ة ت
بسكنها التقليدي الذي يعود غالبا إىل القرن الحـادي عرشـ إبـان 
فرتة حكم السلطان العلوي موالي إس�عيل. إن املتجول ب� أزقة 
املدينة القد�ة يجد نفسـه يف صـعود وهبـوط متكـررين نتيجـة 
طبيعة الطبغرافيا الوعرة التي يتواجد بها املوقع. ويتميز النسـيج 

قد�ة بوجـود أزقـة ضـيقة ومتعرجـة تتفـرع العمرا� للمدينة ال
ــا مجموعــة مــن املمــرات و"الصــابات" ــم ) ٢٢(منه )، ٥(صــورة رق

لتشكل يف األخ� أحياًء ودروبًا تحمل يف الغالب أسـ�ء العـائالت 
 التي استوطنتها منذ القدم.

وينفرد كـل حـي مبنشـآت عموميـة ال غنـى للسـاكنة عنهـا، 
). كـ� ٦فورات (صـورة رقـم وهي: املسجد، الفران، الح�م والنـا

تتميز العالقات االجت�عية داخل األحياء بروح التضـامن وحسـن 
الجوار رغم احتواء كـل منهـا عـىل بـاب "تقليـدي" يفصـلها عـن 

). وتنقسم األبواب التاريخية (بـاب لحجـر، ٧مثيالتها (صورة رقم 
باب القصبة، باب الرشـاش...) إىل ثـالث أصـناف: البـاب الـرئيس 

والذي كان الهـدف مـن إقامتـه ح�يـة املدينـة مـن أي  للمدينة
هجوم خارجي وكذا وجوب دفع الداخل إليها حق الدخول أو ما 
يُسمى بـ "املكس"، ثم مراقبة السلع الداخلة منها وإليها، وهنـاك 
أيًضا أبواب األحياء، ثم أبواب الدروب، والتي تهـدف إىل التعبـ� 

كل منها، وكذا الحفاظ عـىل  عن التالحم االجت�عي ما ب� ساكنة
"خصوصية" كـل درب وحـي. غـ� أن هـذه األبـواب قـد فقـدت 

 .)٢٣(وظيفتها يف الوقت الراهن، بل وقد تم هدم البعض منها
ويف ثنايا املدينة القد�ة، تتناثر مجموعة من املآثر العمرانيـة 

 التاريخية هنا وهناك، نذكر من بينها:
رث من مائة درج، مشهورة ، وهي عبارة عن أكدروج الحافة -

لدى سكان املدينة والذين ال يرتددون يف إرشاد كل من أراد أن 
يفوز مبنظر بانورامي للمدينة ونواحيها مبا يف ذلك مدينة ولييل 

 بالصعود عربها.
، إذ أنها تشكل تراثا روحيا لساكنة قبور وأرضحة األولياء -

صد الرتحم عىل املدينة، والتي يلجأ البعض منها إىل زيارتها ق
أرواح الصلحاء. هذه األرضحة تتخذ تارة شكل قبة وتارة أخرى 

 شكل منزل ب� األزقة أو حتى داخل املساجد.
، وهي عبارة عن منزل تقليدي يتواجد بحي الزاوية التيجانية -

بني يازغة، يجتمع فيه أصحاب الطريقة التيجانية الصوفية 
ملدينة عدد من الزوايا، غ� إلحياء طريقتهم التعبدية. وهناك يف ا

أنها بدون مقر، وبالتايل فإنها تتخذ من سكن أحد مورديها مكانا 
 لالجت�ع فيه.

، وتتواجد بجامع السنتييس، تم بنائها من صومعة السنتييس -
م)، وتتميز ١٩٣٩ھ/ ١٣٥٨طرف الحاج إدريس السنتييس سنة (

توب عليها بشكلها األسطوا� الفريد املزين بفسيفساء خرضاء مك
). وحسب شهادات الساكنة ٨آيات قرآنية باألبيض (صورة رقم 

املحلية، فإن الشخص الذي قام بتشييدها يف هذه املدينة، بنى 
صومعة شبيهة لها باململكة العربية السعودية، وبالتايل فإن هذا 
الشكل الهنديس املع�ري يوجد منه �وذج� فقط يف العامل 

 بأرسه.
، وهي عبارة عن معارص تقليدية لعرص الزيتون نمعارص الزيتو  -

املنترش بكرثة يف هذه املنطقة، وقد كانت يف السابق تعمل 
بشكل تقليدي (اعت�د البهيمة والحجر الثقيل)، إال أنها أصبحت 

عرصي (اعت�د الحجر الثقيل واآللة -حاليًا تعمل بشكل نصف
 امليكانيكية).
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 الرتاث الثقايف املادي ملدينة موالي إدريس زرهون

إقامتها عند ضفاف األودية ، وهي مطاحن تم املطاحن املائية -
املارة عرب املدينة بهدف طحن الحبوب اعت�دا عىل القوة املائية. 
غ� أنها مل تعد تعمل حاليا، لتشكل يف األخ� مجرد آثار متقادمة 

 متناثرة هنا وهناك عند أطراف األودية.
، وقد كانت تعترب مبثابة مقر إليواء الفقراء املسن�، دار العجزة -

ها فقدت وظيفتها (تم نقل العجزة إىل مدينة مكناس)، ومل غ� أن
 تعد تشكل سوى آثار عمرانية باملدينة.

، وهو مصنع صغ� يتواجد عند مدخل معمل الخزف التقليدي -
املدينة، ويقوم بإنتاج قطع خزفية تقليدية. وتعود ملكيته إىل 

ا، إحدى العائالت باملدينة، غ� أن نشاطه عىل وشك التوقف حاليً 
إذ مل يعد يزاول هذه الحرفة سوى شخص واحد مسن ينتمي 

 للعائلة السابقة الذكر.
، وتتواجد ب� أزقة املدينة القد�ة، وهي عبارة محطة كهربائية -

 عن محطة لتوليد الكهرباء تعود للفرتة االستع�رية.
، وهي مشيدة عىل األودية املارة وقناة هارون قنطرت� مائيت� -

نة، وتعود للفرتة االستع�رية، بين� تعود قناة هارون عرب املدي
للفرتة الرومانية، وتتميز بشكلها الهنديس املتميز، إذ أنها ترتفع 

أمتار، وتتكون من أقواس طولية الشكل. وهي  ٦بأكرث من 
 ).٩الزالت يف حالة جيدة (صورة رقم 

 
ومانية، ، وتعترب من أهم املآثر التي تعود للفرتة الر ع� الحامة -

وهي عبارة عن حوض للسباحة مستدير الشكل، ذو عمق ال 
). وتشتهر مياهها مبعالجتها ١٠يتجاوز املرتين (صورة رقم 

لألمراض الجلدية، إذ أنها تتميز باحتوائها عىل نسبة مرتفعة من 
 الكربيت إضافة إىل معادن أخرى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ةُ   َخاِمتَ
تزخـر بـرتاث ثقـايف رغم كون مدينة موالي إدريـس زرهـون 

مادي مهم يشهد عىل عمق تاريخها املجيد، إال أنـه �كـن القـول 
عىل أن هذا الرتاث يوجد يف حالة يرىث لها يف كثـ� مـن األحيـان، 
من هدم إىل تََخلٍّ إىل تشويه، باستثناء الرضيح اإلدرييس الذي ما 
زال يحظى باهت�م املسـؤول� نظـرًا الرتباطـه بالحيـاة املعيشـية 
للساكنة املحلية. وعليـه، فـإن اسـتمرار هـذه الوضـعية سـيؤدي 
حتً� إىل طمس معامل الهوية العربية اإلسالمية بالخصوص، و كذا 
اإلرث الروما�، وذلك ك� حدث لكثـ� مـن املعـامل التاريخيـة يف 
املدينة، والتي فقـدت وظيفتهـا إىل األبـد، فلـم يبـق منهـا سـوى 

دار العجـزة، املدرسـة، املطـاحن هيكلها الشـاهد عـىل تاريخهـا (
املائية)، أو أنها تعرضت إلبـادة علنيـة أدت إىل طمـس كـل آثـار 
ذلك التاريخ العميق، و نذكر من بينها: هدم السـوق "الـدخال�" 
بأبوابه التاريخية ومنشآته ("الرحبة" لبيع الحبوب، "القاعة" لبيع 

ر زيت الزيتون عىل الخصـوص وسـوق الخرضـ)، الـتخيل عـن "دا
الصابون" التي كانـت تنـتج "الصـابون البلـدي" املسـتخلص مـن 
مخلفات الزيتون، الفندق إليـواء البهـائم، املذبحـة، أفرنـة الجـ� 

 ومصانع اآلجر البلدي.
 

 المالحق
 )١( صورة رقم

 إدريس بن عبد الله نبذة تاريخية عن
 الرضيح اإلدرييسيف معلقة 
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 )٢(صورة رقم
 ب مدينة موالي إدريس زرهونيف قل الرضيح اإلدرييس

 
 

 )٣( صورة رقم
 العارضة الخشبية عند باب الرضيح اإلدرييس

 
 

 )٤( صورة رقم
 النافورة املقابلة لقبة الرضيح اإلدرييس

 

 )٥(صورة رقم
 جانب من املدينة القد�ة

 

 
 

 
 )٦(صورة رقم

 باب القصبة)( �وذج ألحد األبواب التاريخية يف املدينة
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 )٧( صورة رقم
 املدينة القد�ةيف �وذج إلحدى النافورات 

 

 
 

 )٨( صورة رقم
 صومعة السنتييس

 

 
 
 

 
 
 

 )٩( صورة رقم
 قناة هارون

 

 
 
 

 )١٠( صورة رقم
 ع� الحامة
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 :الَهواِمُش 
اإلطاللة الزهية عىل )، ٢٠٠٤) الشبيهي املوقت، محمد بن عبد الكريم. (١(

 . ٤٩، مؤسسة سندي للطباعة والنرش، مكناس، ص لشبيهيةاألرسة ا
، إتحاف أعالم الناس بج�ل أخبار حارضة مكناس )،٢٠٠٨) ابن زيدان. (٢(

 .١٢الجزء الثا�، تحقيق عيل عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ص 
 .٢٨) الشبيهي املوقت، محمد بن عبد الكريم. املرجع السابق، ص٣(
األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك )، ١٩٧٢رع () ابن أيب ز ٤(

، دار املنصور للطباعة والوراقة، الرباط، ص املغرب وتاريخ مدينة فاس
٢٠ . 

 .٢١) ابن أيب زرع، املرجع نفسه، ص ٥(
دولة األدارسة يف املغرب، العرص )، ١٩٨٧) سعدون، عباس نرص الله. (٦(

النهضة العربية للطباعة ، دار م٨٣٥-٧٨٨ھ / ٢٢٣- ١٧٢الذهبي 
 .٧٦، ب�وت، ص والنرش

 .٢٣) ابن أيب زرع، املرجع السابق، ص ٧(
: مدينة مغربية تقع ش�ل رشق اململكة املغربية، وهي عاصمة مكناس )٨(

تافاللت، وقد اتخذها السلطان العلوي موالي اس�عيل -جهة مكناس
 م) عاصمة له، وشيد فيها العديد من املنشآت١٧٧٢-١٦٧٢(

والتجهيزات. وقد سميت يف مكناس نسبة إىل قبائل مكناسة التي 
 استوطنتها منذ القرن العارش امليالدي. 

 .٤٩) الشبيهي املوقت، محمد بن عبد الكريم. املرجع السابق، ص٩(
(10) Al Halabi, Al Dour Al Nafis In Wahbi D., (1984), 

«MOULAY IDRISS» évolution d’une petite ville 
traditionnelle en crise, Volume I, Thèse de Doctorat de 
3(ème) cycle, Université François rebelais-Tours, U.E.R 
Aménagement Géographie Informatique,  p. 5.                              

، املطبعة جنى زهرة اآلس يف بناء مدينة فاس )،١٩٩١) الجزنايئ، عيل. (١١(
 . ١٥لكية، الرباط، ص امل

 . ٤٤) الشبيهي املوقت، محمد بن عبد الكريم. املرجع السابق، ص ١٢(
 . ٧٧) الشبيهي املوقت، محمد بن عبد الكريم. املرجع نفسه، ص١٣(

(14) Dresh J. (1930), Le massif de Moulay Idriss (Maroc 
septentrional) In: Annales de Géographie., t. 39, n°221. 
P. 500. 

نظرة عن نشأة وتطور الحرف )، العدد األول، ٢٠١٣) مجلة إتقان (١٥(
 . ٥٦، التصفيف والطبع جيڭا سيسطيم، ص مبوالي إدريس زرهون

 : هي كريات اللحم املفروم.الكفتة) ١٦(
(17) Wahbi D., op.cit., p. 232. 

 .٤٣) الشبيهي املوقت، محمد بن عبد الكريم. املرجع السابق، ص ١٨(
(19) Drissi M., 1987, LA VILLE SAINTE de  MOULEY 

IDRISS du Zerhoun, Université Paris VII, UER, 
Histoire et Civilisation, Groupe de recherche de Tiers-
monde, JUSSIEU, p. ٩٥. 

 .٤٤) الشبيهي املوقت، محمد بن عبد الكريم. املرجع السابق، ص ٢٠(
(21) Drissi M., op.cit., p. 107. 

 : ممر مغطى.الصابة) ٢٢(
(23) Drissi M., op.cit., p. 203 - 208. 
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َمةُ   ُمَقدِّ
ــية  ــذبت القض ــةج ــريب  الجزائري ــام الع ــرأي الع ــت�م ال اه

والعاملي، وحظيت بتأييد شعبي ورسمي، ودعـم مـادي ومعنـوي 
عريب، نتيجة ملا تعرض لـه الشـعب الجزائـري مـن ظلـم وتجـاوز 
وانتهــاك واضــح لحقــوق اإلنســان، ومــن هــذا املنطلــق تباينــت 

ــة و  ــدول العربي ــة مــن مســألة دعــم الشــعب مواقــف ال الدولي
الجزائري يف سعيه لتحقيق استقالله املرشوع، ك� أن هذا الدعم 
هو اآلخـر أخـذ أشـكاالً مختلفـة منهـا مـا هـو مـادي ومعنـوي، 
ــً� يف مجــال تســليح الشــعب  ــة دوًرا مه ــدول العربي ــت ال ولعب
الجزائري، ومحاولـة تـدويل قضـيته وإيصـال صـوته إىل املحافـل 
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آسيوية واجت�عات  –ي� عن طريق املؤمترات األفرو الدولية ال س
منظمة األمم املتحدة، وكان لجمهورية مرص العربية دوًرا رياديًـا 
يف هذا املجال. وقد تناولت إحـدى الدراسـات العربيـة موضـوع 
الدعم العسكري املرصي للثورة الجزائريـة بيشـء مـن التفصـيل، 

صادر عن دار املسـتقبل ففي كتاب: عبد النارص وثورة الجزائر، ال
)، تناول فتحي الديب تفاصيل مهمـة عـن ١٩٨٤العريب (القاهرة 

املساهمة املرصية يف تدريب الطلبة الجزائـري�، ولكـون مؤلـف 
الكتاب من مؤسيس جهاز االستخبارات املرصي، لذا فإن الدراسـة 
تضمنت معلومات جديدة وتفاصيل مهمة عن الجهـود املرصـية 

 ي لتهريب األسلحة من مرص إىل الجزائر.املبذولة بشكل رس 
ومبــا أن مجــال بحثنــا يتجــاوز الــدعم العســكري إىل الــدعم 
الدبلومايس املتمثـل بتـدويل القضـية الجزائريـة وإخراجهـا مـن 
األطر املحلية والعربية اىل الفضاء العاملي، لذا اعتمـدت دراسـتنا 

يف  دراسـة – ١٩٦٢-١٩٥٤املوسومة بـ (مرص والقضية الجزائريـة 
الدعم الدبلومايس)، عىل دراسـات سـابقة تـم الرتكيـز فيهـا عـىل 

ــة  يف تفعيــل قضــية  –ومــن بينهــا املرصــية  –املحــاوالت العربي
الجزائر يف املحافل الدولية، ومن ب� أهم هذه الدراسات دراسـة 
ــوان:  ــوراه بعن ــيس وهــي أطروحــة دكت ــن فل للباحــث: أحمــد ب

-١٩٥٤لثوابـت واملتغـ�ات (السياسة الخارجية للثورة الجزائرية ا
). ٢٠٠٧) مقدمة لجامعة بـن يوسـف بـن خـده، (الجزائـر،١٩٦٢

فضالً عن كتاب إس�عيل دبش املوسوم بــ: (السياسـات العربيـة 
واملواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية، الصادر عـن دار هومـة، 

). وكتاب الباحثة: مريم صـغ�: املواقـف الدوليـة ٢٠٠٩(الجزائر، 
ــن الق ــة م ــية الجزائري ــر، ١٩٦٢-١٩٥٤ض ــة، (الجزائ ، دار الحكم

)، ك� أفادت الدراسة من كتاب: الجامعـة األفريقيـة دليـل ٢٠٠٩
سيايس موجز ملؤلفه: ليجوم كول�، ترجمة أحمد محمود سل�ن، 
الذي يتناول عرض تأريخي مفصل للمساهمة العربية يف تـدويل 

 قضية الجزائر.
ل عبــد النـارص الســلطة منـذ إن تــوىل الـرئيس املرصــي جـ�

وانتهاجــه سياســة قوميــة معاديــة ، ١٩٥٤الفعليــة يف مرصــ عــام 
لالستع�ر ومتعارضة مع سياسـة األحـالف الغربيـة، متثـل الـدور 

يتبلور باعتبار مرص معقالً للثورة  أخذاإلقليمي املرصي يف ا�وذج 
بشـكل  ومحرًرا من االستع�ر وقائًدا إقليميًا يف القـارة األفريقيـة

وقد اعترب ج�ل عبد النارص  واملنطقة العربية بشكل خاص. عام،
الســبب يف كــل املصــاعب واملشــكالت التــي  أن االســتع�ر هــو

عقبـة يف طريـق يشـكل  واجهت مرص يف الداخل والخارج، وأنـه
 مستقبلها، واعترب أن تصـفية هـذا االسـتع�ر هـو مبثابـة رسـالة

� االسـتع�ر. الشـعوب التـي تـرزح تحـت نـ تحملها مرص لباقي
تتضمن هذه الدراسة متابعة تأريخيه للدعم الدبلومايس املرصي 

) مـن خـالل املـؤمترات ١٩٦٢-١٩٥٤للقضية الجزائرية يف الفرتة (
االفرو آسيوية، ومناقشات هيئة األمـم املتحـدة، وجامعـة الـدول 
ــورة  ــنوات الث ــع س ــت م ــة تزامن ــرتة الدراس ــا أن ف ــة، ومب العربي

مـن املستحسـن إعطـاء نبـذة تأريخيـه عـن  الجزائرية، لـذا فـإن
الثورة الجزائرية بهدف التعريف بـدوافع تلـك الثـورة وأحـداثها 

 التاريخية.
 

 )١٩٦٢-١٩٥٤أوًال: الثورة اجلزائرية (
 ١٨٣٠واجه الشعب الجزائـري منـذ االحـتالل الفرنيسـ عـام 

مرشوًعا استع�ريًا متكامالً يهـدُف إىل إلغـاء وجـودُه التـاريخي، 
مقوماته املادية، يستخدم أسلوب العنف بـال ضـوابط يف ونسف 

ــة  ــاق الهز� ــائل إلح ــل وس ــتخدم ك ــة، ويس ــة أي مقاوم مواجه
ــؤس  ــن الب ــة م ــة مرتدي ــائهم يف حال ــالجزائري�، وإبق النفســية ب
والشقاء والحرمان والجهل، لفائـدة العنرصـ األورويب يف الجزائـر، 

سـيطر عـىل الذي أصبح �لك األرض، ويسـتحوذ عـىل الـرثوة، وي
االقتصاد واملصالح التعليميـة واإلداريـة، وباختصـار فـإن العنـف 
املتعدد األشكال واألوجه الـذي مارسـه االسـتع�ر الفرنيسـ عـىل 
الجزائري�  منذ البداية والقوان� التعسفية الجائرة كان لها األثـر 

، وهنـاك َمـْن )١(البالغ يف تبلور غضب ومعاناة الشعب الجزائـري
اسة إفقار الشعب الجزائري املتبعة بشكل متعمد من يرى إن سي

قبل السلطات الفرنسية، وما رافقها من مآيس كانت مـربًرا كافيًـا 
، وقد ساهم ذلك كلـه يف تنـامي الـوعي التحـرري )٢(لقيام الثورة

لدى الجزائري�، ونتيجة للسياسة الفرنسية التي اتسمت بالعنف 
عديـد مـن الثـورات والقمع بحـق الشـعب الجزائـري، حـدثت ال

وقـد ) ٣(الشعبية الهادفـة إىل طـرد القـوات الفرنسـية مـن الـبالد
-١٩٥٤توجت جميع تلك الثورات بالثورة الجزائرية إبان الفـرتة (

، بعـد ١٩٦٢) التي نال بها الشعب الجزائري استقالله عـام ١٩٦٢
أن توحدت معظم األحزاب الجزائرية تحت لواء جبهـة التحريـر 

 )٤(حلت محل اللجنة الثورية للوحدة والعمل. الجزائرية التي
وبعد أن انتهى النشاط السيايس للحركـة الوطنيـة الجزائريـة 
مع االستع�ر الفرنيس إىل نقطة الالعـودة، ومل يعـّد هنـاك خيـار 
أمام الجزائـري� للـتخلص مـن قبضـة االسـتع�ر سـوى املقاومـة 

مـة لهـا، مقد١٩٤٥املسلحة، التي كانت أحداث الثامن مـن أيـار 
فقد سلطت القوات الفرنسية بطشـها عـىل جمـوع املتظـاهرين 
ــة، مبناســبة انتصــار  ــوا بشــعارات الحري ــدما هتف ــري� عن الجزائ
الحلفاء عىل دول املحور، فكان ذلك مبثابة القطيعة األبديـة بـ� 
الشـــعب الجزائـــري واإلدارة الفرنســـية، إذ تحولـــت املســـ�ات 

شادات وأعـ�ل عنـف، أعقبهـا إىل م ١٩٤٥آيار  ٨السلمية ليوم  
قمع وحيشـ وإبـادة ج�عيـة أودت بحيـاة اآلالف مـن الشـعب 
الجزائري، وجدير بالـذكر إن السـلطات الفرنسـية رفضـت حتـى 

وقـد لعبـت تلـك األحـداث دوًرا  )٥(إجراء تحقيق يف تلك املجازر،
كب�ًا يف تهيئة النفوس وتعبئتها للثورة عىل واقع الظلم والتعسف 

قـد  ١٩٤٥ه الفرنسيون، إن انتفاضة الثـامن مـن آيـار الذي مارس
مثلت منعرًجا حاسً� يف مسار الحركة الوطنية الجزائرية وكانـت 
بداية لديناميكية جديدة ساهمت فيها بالدرجـة االوىل املطالـب 
السياسية التي كان هدفها الرئيس البحث عن خطة ثورية إلنهاء 

 )٦(التسلط الفرنيس عىل الشعب الجزائري.
أصــبحت قــوات االحــتالل الفرنيســ  ١٩٥٠ومــع بدايــة عــام 

متحكمة يف كل األمور تحكً� كب�ًا، إذ قامت بتزوير االنتخابـات، 
ــه  ــري وأرهبت ــرت الشــعب الجزائ ــبالد، وأفق ــوان� ال ــل ق وتعطي
بعساكرها الذين راحوا يالحقون عنارص الحركـة الوطنيـة، كانـت 

ــري� ــة الخمســينيات قاســية عــىل الجزائ وأصــبح وضــعهم  بداي
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املعــايش أشــبه بوضــعية العصــور الوســطى. ونتيجــة لكــل ذلــك 
، يف ١٩٥٤انطلقت الثورة الجزائريـة يف األول مـن ترشـين الثـا� 

أوضاع بالغة الصـعوبة، لـيس أقلهـا عـدم التناسـب بـ� الهـدف 
املنشود وهو االستقالل، واإلمكانات املتاحة ملواجهـة قـوة فرنسـا 

) مدينـة وقريـة يف ٦٤رة ما يقـرب مـن (يف الجزائر، وشملت الثو 
 وتحددت أهداف الثورة املعلنة يف النقاط التالية: )٧(الوقت نفسه

اســـرتجاع الســـيادة الوطنيـــة عـــن طريـــق الكفـــاح  -١
 املسلح.

ــة  -٢ ــة واالجت�عي ــة الد�قراطي ــة الجزائري ــة الدول إقام
 ذات السيادة ضمن إطار املبادئ اإلسالمية.

ة دون متييــز عرقــي احــرتام جميــع الحريــات األساســي -٣
 )٨(أو ديني.

 
ورًدا عىل ذلك أعلنت الحكومة الفرنسية إن الجزائر جزء من 

وهـذا مـا  )٩(فرنسا، وأن األخ�ة لن تعرتف بأي سلطة غ� سلطتها
زاد من حدة الثورة الجزائرية التي حققت انتصـارات عـّدة ضـد 

اذ القوات الفرنسية، األمر الذي أجرب السلطات الفرنسية عىل اتخ
موقف حازم تجاه تلك االنتصارات مهددة باسـتخدام القـوة مـع 

تهـاجم  )١٠(الجزائري�. وأخذت قـوات جـيش التحريـر الجزائـري
مراكز القوات الفرنسية واملستوطن� الفرنسي� يف املـدن الكـربى 
وتعمل عىل تخريب املزارع التابعة للفرنسي� لتلحـق بهـم أكـرب 

)١١(قــدر مــن الخســائر االقتصــادية،
يف الوقــت ذاتــه كــان جــيش  

التحرير الجزائري يعمل عىل تنظيم املناطق املحررة، ويقيم فيهـا 
إدارات محلية منظمة تفرض سلطتها عـىل تلـك املنـاطق، ومتنـع 

 )١٢(القوات الفرنسية من العودة إليها مجدًدا.
متكنت الثورة من صهر املجتمع الجزائري يف مجموعة وطنية 

الجغرافية والبرشية والسياسية للجزائـر، واحدة، وكرست الوحدة 
فأكتمــل بــذلك تشــّكل الكيــان الســيايس الجزائــري الــذي حــاول 
االستع�ر الفرنيس جاهًدا اقتالعه من جـذوره، وعملـت الحركـة 
الوطنية عـىل بعـث ذلـك الكيـان إذ أصـبح بفعـل الثـورة واقًعـا 
 ملموًسا، م� عمق مفهوم الوطنية لدى الجزائري�، وقـوى فـيهم

الوعي باالنت�ء إىل الجزائر كـوطن لـه مقوماتـه الشخصـية وإىل 
مجتمع له خصوصياته، وهذا ما جعل الثورة يف جوهرهـا عمليـة 
انبعاث جديدة لجزائـر حديثـة  امحيـت فيهـا الفـوارق وامليـول 
ـائح والقـــوى  الجهويـــة، وانصـــهرت يف بوتقتهـــا مختلـــف الرشــ

اســم يف تشــكيل االجت�عيــة، فكــان الكفــاح املســلح العامــل الح
الضم� الوطني الجزائري، وبعـث الدولـة الجزائريـة التـي قىضـ 

، كـ� كانـت نقلـة نوعيـة يف ١٨٣٠عليها االستع�ر الفرنيس عـام 
الوعي االجت�عي والسيايس، واإلحساس باملصـلحة العامـة. وقـد 

) عىل تثبيـت ١٩٥٦-١٩٥٤عملت القوات الجزائرية خالل الفرتة (
تــه، ومــد الثــورة بــاملتطوع� والســالح وضــعها العســكري وتقوي

والعمل عىل توسيع إطار الثورة لتشمل كافة أنحاء البالد. ونتيجة 
الشتداد حدة املعارك أرسلت فرنسا اإلمدادات العسكرية لقواتها 

ــر، ويف عــام  ــاط،  ١٩٥٦يف الجزائ قامــت باســتدعاء قــوات االحتي
ألـف  ٠٠٤فأصبح عدد القوات الفرنسية يف الجزائـر ال يقـل عـن 

 )١٣(جندي.

)، انعقد أول مـؤمتر ١٩٥٦أيلول   ١٩ -آب  ٢٠وخالل الفرتة (
ــل  ــة القبائ ــوادي الصــومام يف منطق ــوطني ب ــر ال ــة التحري لجبه
ــة  ــرب مبثاب ــا، اعت ــيًا عاًم ــا سياس ــؤمتر برنامًج ــى امل الصــغرى، وتبن

، انعقــد هــذا املــؤمتر بغيــاب )١٤(اإليديولوجيــة الرســمية للجبهــة
�  املدني� املوجودين يف الخارج وهـم كـل مـن الزع�ء الجزائري

أحمد بن بيال، وحس� آيـت أحمـد، ومحمـد بوضـياف، ومحمـد 
خض�. وتبنى املؤمتر مبدأ القيادة الج�عية وأنشأ مجلس وطنـي 
لقيادة الثـورة الجزائريـة، ولجنـة تنسـيق وتنفيـذ، ويعـّد مـؤمتر 

ح املسـلح الصومام أهم اجت�ع لقادة الثورة خالل مرحلـة الكفـا 
فقد أسس لعملية تنظيم الثورة ووضع أساس ألجهزتها السياسية  
ــع  ــد جمي ــرتاتيجية توحي ــه اس ــورت خالل ــ� تبل ــكرية، ك والعس
الجزائري� ملواجهة االستع�ر، شكل املؤمتر مؤسسات د�قراطيـة 
للثورة التحررية واقر مبدأ القيادة الج�عية كأسلوب إلدارة هذه 

أكد عىل إرشاك كل الفئات االجت�عيـة يف  املؤسسات الثورية، كم
هدم النظام االستع�ري، ورغم الخالفات ب� الفرقاء التي ميـزت 
جلسات املؤمتر إال إن وثيقة الصومام جاءت مكرسة لفكـر وروح 
الثورة الجزائرية، ك� إنها أعطت األولوية للعمـل السـيايس عـىل 

د عــارض العمــل العســكري وأولويــة الــداخل عــىل الخــارج، وقــ
الزع�ء املدنيون يف الخارج وعىل رأسهم أحمد بن بـيال مقـررات 
املؤمتر، إال إنهم مل يؤثروا كث�ًا يف مجريات األمور ال سي� بعد ان 
قامت  السلطات الفرنسية وكرد فعل عىل انعقاد مؤمتر الصومام 

ترشـين  ٢٢باختطاف الطائرة التي كانـت تقلهـم، واعتقلـتهم يف 
 )١٥(.١٩٥٦األول 

فرصـة  ١٩٥٦وقد رأت فرنسا يف تـأميم قنـاة السـويس عـام 
لتثار من مرص بسبب دعمهـا للثـورة الجزائريـة، لـذا شـنت مـع 

، ألن القضاء عـىل ١٩٥٦بريطانيا وإرسائيل الحرب عىل مرص عام 
سيقيضـ عـىل -مـن وجهـة نظـر فرنسـا–الحركة الثورية يف مرص 

ن الصـحة، ولـو تـم الثورة الجزائرية، ولعل هذا الرأي فيه يشء م
القضاء عىل القيادة املرصية آنذاك لتم إبعاد حليـف قـوي لثـوار 
الجزائر، إذ كان الرئيس املرصي ج�ل عبد النارص من أول وأهـم 
الـداعم� للثـورة الجزائريــة، وقـام بتقــديم املسـاعدة السياســية 

 ١٠ويف ) ١٦(واإلعالمية واملادية، ودعم الثـوار باألسـلحة والـذخائر.
صوتت الجمعية العامة لألمم املتحـدة عـىل رضورة  ١٩٥٨ شباط

، اسـتلم ١٩٥٨. ويف أيـار)١٧(إيجاد حل سـلمي للقضـية الجزائريـة
الج�ال الفرنيس (ديغـول) الحكـم يف فرنسـا، وأعلـن إن الجزائـر 
جــزء ال يتجــزأ مــن الدولــة الفرنســية، واعتــرب الجزائــري� رعايــا 

 )١٨(فرنسي�.
ــذا ازدادت حــدة معــارك ال ــوار ل ــان الث ــة  وك ــورة الجزائري ث

الجزائري� الذين اتخذوا من الجبال والغابات يف مناطق القبائـل 
مقرًا لهم ومنطلًقا لهج�تهم قد كبدوا الفرنسي� خسائر فادحـة 

، ومنذ اندالع الثورة الجزائرية راهنت فرنسا يف ١٩٥٨خالل ربيع 
رشـوع البداية عىل الحـل العسـكري، إلجهـاض الثـورة وإفـراغ امل

ــ�  ــة غ ــة كامل ــيادة الجزائري ــرتجاع الس ــل يف اس ــوطني املتمث ال
منقوصة، وراح ساسة فرنسـا وقادتهـا العسـكري� بتطبيـق ذلـك 
الحل العسكري الذي تجسد يف إقامة األسالك الشـائكة ومحاولـة 
عزل الشعب عن الثورة عن طريـق إقامـة املحتشـدات يف املـدن 
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لعمليات العسـكرية الواسـعة واألرياف، واألكرث من ذلك القيام با
بغرض تطه� الجبال من الثوار، وكانـت قـوى الثـورة تـرد بطـرق 
ذكية عىل تلك الحمالت، واعتمد الثوار الجزائري� أسلوب حـرب 
العصابات ومباغتة الفرنسي� ونصب الك�ئن لقواتهم، وباعرتاف 
الفرنسيون أنفسهم فأن مناطق القبائل وصـعوباتها التضاريسـية 

م يف ح�ة من أمرهم ،م� دفع  بفرنسا اىل التفاوض معهم جعلته
، إال أن تلك املفاوضات مل تسفر عـن أي نتيجـة ١٩٦٠يف حزيران 

. ومن الجدير بالذكر هنا أن اكتشـاف الـنفط يف الجزائـر )١٩(تذكر
جعل الفرنسيون يتمسكون بهـا عـىل نحـو كبـ� ١٩٥٨أوائل عام 

ــر  ــ�ة ج ــد كب ــىل فوائ ــول ع ــالً يف الحص ــنفط أم ــتغالل ال اء اس
 )٢٠(الجزائري.
، تم يف القاهرة تشكيل الحكومة املؤقتـة ١٩٥٨أيلول  ١٩ويف 

وقـد اعـرتف  )٢١(*)(للجمهورية الجزائرية برئاسـة فرحـات عبـاس.
)، وقد ١٩٦١ -١٩٥٨بلًدا ما ب� ( ٢٦بهذه الحكومة ما يقرب من 

أوهن النجاح الدبلومايس الذي حققته الحكومـة املؤقتـة فرنسـا 
كث�ًا إذ ضاقت عليها الدوائر، ووجدت نفسها أمـام نـدين، األول: 
هو مواصلة االنتحار االقتصادي والعسـكري يف مواصـلة الحـرب، 
والثا�: هو التفاوض مـع الحكومـة املؤقتـة وهـذا يعنـي ضـمنيًا 

ونتيجة إىل تزايد قـوة الثـورة  )٢٢(اعرتاف فرنسا بالحكومة املؤقتة.
مواجهة الجيش الفرنيس من جهـة، ومـن الجزائرية وقدرتها عىل 

جهة ثانية تلك التكاليف التي تكبدتها فرنسا ودفعت مثنها غاليًـا 
سواء من الناحيـة املاليـة لتصـاعد تكـاليف الحـرب وأثرهـا عـىل 
الحيــاة االقتصــادية يف فرنســا نفســها، كــ� إن الخســائر البرشــية 

لفرنسيون الفرنسية يف املعارك غدت غ� مقنعة لعائالت الجنود ا
الذين قضوا يف الحرب، ومن ثَـمَّ أصـبح صـوتهم يـوثر دون شـك 
عىل القرارات الواجب اتخاذها تجـاه املعضـلة يف الجزائـر، ومـن 
جهة ثالثة فإن القضـية الجزائريـة يف املحافـل الدوليـة أصـبحت 
تحظى بالتأييد املتزايد، نتيجة لذلك اضطرت الحكومة الفرنسـية 

 ٢٠ويف  )٢٣(ت تجـاه القضـية الجزائريـة،إىل تقديم بعـض التنـازال 
، بدأت املفاوضات ب� الوفدين الجزائـري والفرنيسـ ١٩٦١شباط 

ـا، إال إنهــا رسعــان مــا توقفــت بســبب متســك الوفــد  يف سويرسـ
الفرنيس بالصحراء الجزائريـة ورفـض الوفـد الجزائـري ذلـك، ثـم 

، وقــد ألــح ١٩٦١آذار  ٥اســتؤنفت املفاوضــات بــ� الوفــدين يف 
د الفرنيس عىل وقف القتال إلجراء املفاوضـات، لكـن الوفـد الوف

 )٢٤(الجزائري رفض ذلك الطلب فتوقفت املفاوضات ب� الوفدين.
كانت املفاوضـات يف حالـة مـد وجـزر تخضـع للمـزاج السـيايس 
الفرنيس حيًنا والتقلبات الظرفية والدولية حيًنا آخر، ولكن كانت 

سع للمجتمع الـدويل للثـورة تصب كلها يف صالح ذلك التأييد الوا
الجزائرية. ف� كان مـن فرنسـا إال إن تبـدأ مرحلـة جديـدة مـن 

 املفاوضات مع الجانب الجزائري. 
اسـتؤنفت املفاوضـات مجـدًدا بـ� الحكومـة  ١٩٦٢ويف عام 

الفرنسية والحكومة املؤقتة الجزائرية وكانت هذه املرة يف مدينة 
 -١٩٦١ايفيان، بـ� (أيـار  ايفيان الفرنسية، لذا عرفت مبفاوضات

ــان يف ١٩٦٢آذار  ــة ايفي ــع اتفاقي ــن توقي ــفرت ع أذار  ١٨)، وأس
، ومبوجبها تم ايقاف القتال بـ� الطـرف� واالعـرتاف بحـق ١٩٦٢

الشعب الجزائري يف السيادة عىل أرضه، وإطالق رساح املعتقلـ� 

السياسي� الجزائري�، وأن تقوم العالقات ب� البلدين عىل أساس 
الحرتام املتبادل، والعمل عىل احـرتام الثقافـة والـدين واملسـاواة ا

السياســية مــع األوروبيــ�، وأن يــتم اســتغالل ثــروات الصــحراء 
الغربية مناصفة ب� البلدين، ورضورة إجراء استفتاء شعبي بشأن 
مسألة استقالل الجزائر خالل ستة أشـهر بعـد إيقـاف العمليـات 

 )٢٥(الحربية ب� الطرف�.
ـــة ويف ـــري عـــىل الحري  االســـتفتاء اجمـــع الشـــعب الجزائ

) من الناخب� لصالح االستقالل يف %٩٧واالستقالل حيث صوت (
 ١٣٢، واعرتفت فرنسا رسميًا باستقالل الجزائر بعـد ١٩٦٢متوز  ٣

وأصـبح مارسـل جنيـه أول سـف� )٢٦(عاًما من االستع�ر الفرنيسـ،
 )٢٧(فرنيس معتمد يف الجزائر.

 

 م الدبلومايس المرصي للقضية اجلزائريةثانًيا: الدع
ويف  كان للقضية الجزائرية حضورا ً قويا ًيف محافـل الدوليـة،

الوقت ذاته  غـدت يف نظـر الشـارع العـريب قضـية كـل العـرب، 
واكتسبت بعًدا قوميًا وّحد كلمة العرب وقرّب بينهم، فتسـابقت 

ية إىل املنظ�ت الشعبية والهيئات الحكومية والتشكيالت السياس
تقديم املساعدة املادية والدعم املعنـوي، واعتـربت مرصـ محـور 
النشاط الرئيس للحركة الوطنية الجزائريـة، نظـرًا ملوقعهـا املهـم 
الرابط ب� املرشق واملغرب، وكـذلك احتضـانها لقيـادات الوفـود 
الجزائرية، والتواجد املكثف للجزائـري� املقيمـ� مبرصـ ال سـي� 

لمية، وأسبقية مرص بـالجهر مبوقفهـا املسـاند ألغراض دراسية وع
وقـد عكـس موقـف مرصـ الـداعم  )٢٨(والداعم للثورة الجزائرية.

للقضية الجزائرية دبلوماسـيًا حقيقـة مهمـة، تتمثـل يف أن تـأث� 
 -مرص كان واضًحا عىل الدول العربية والكث� مـن الـدول االفـرو

ات هيئـة األمـم آسيوية، سواء يف املؤمترات الدوليـة أو يف مناقشـ
املتحـدة وجامعــة الــدول العربيــة، وقــد اتســمت خطــب الوفــد 
املرصي بالعنف ومبخاطبة فرنسا بصـورة مبـارشة، إذ كانـت تلـك 
الخطب تحمـل داللـة واضـحة وهـي ربـط النضـال الـدبلومايس 
بالواقع الجزائري واالستناد عىل االدلة القانونية والتأريخية، وذلك 

 الصفة الرشعية والقانونية. إلعطاء القضية الجزائرية
مل يقترص املوقف املرصي من الثـورة الجزائريـة عـىل الـدعم 
العسكري واملادي فقط، بل تجـاوز ذلـك اىل الـدعم الـدبلومايس 
الذي متثل يف املوقف املرصي املساند لثورة الجزائـر يف املـؤمترات 
األفريقيــة واألســيوية واجت�عــات الجامعــة العربيــة ومناقشــات 

األمــم املتحــدة. وبــادرت مرصــ منــذ األيــام األوىل للثــورة  هيئــة
الجزائرية اىل تأييدها، إذ قامت إذاعة صـوت العـرب يف القـاهرة 
بالتعريف بالثورة وتشجيع املناضـل� الجزائـري� وتأليـب الـراي 
العام العاملي عىل فرنسا، وعملت القيادة املرصـية عـىل تـدريب 

لية الحربيـة املرصـية ومختلـف الطلبة الجزائري� يف مرص يف الك
 ١٩٥٣متـوز ٢٣ويف  )٢٩(املعاهد العسكرية طـوال سـنوات الثـورة.

وجه الج�ال محمد نجيـب والعقيـد جـ�ل عبـد النـارص دعـوة 
ــورة  ــذكرى األوىل للث ــبة ال ــاركة يف مناس ــاس للمش ــات عب لفرح
املرصية إىل جانب شخصيات أخـرى، وذهـب فرحـات عبـاس إىل 

 حاًرا وفتح هناك مكتبـا لحزبـه (االتحـاد القاهرة ووجد استقباالً
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وشــارك كــذلك يف احتفــاالت ) ٣٠(الــد�قراطي للبيــان الجزائــري).
الــذكرى الثانيــة لهــذه املناســبة والتقــى بــاألم� العــام للجامعــة 

 )٣١(العربية فضال عن شخصيات سياسية أخرى.
تأيت مرص يف مقدمـة الـدول العربيـة التـي تحملـت العـبء 

عريف بالقضية الجزائرية عىل املستوى الدويل، وحث األكرب يف الت
الدول األخرى عىل تبني حق الشعب الجزائري يف تقريـر مصـ�ه 

ومل تأل مرص جهًدا من اجل دعم الثورة الجزائريـة  )٣٢(واستقالله.
يف كافة املؤمترات، إذ كانت القضية الجزائرية مـن أهـم القضـايا 

ملرصـية محليًـا وإقليميًـا التي ادرجت عىل جدول أع�ل الوفود ا
ودوليًا، وادي ذلك بدوره إىل جعـل هـذه القضـية تحـدث وقًعـا 
عامليًا ساهم يف تضامن شعوب آسيا وأفريقيا معها، وكانت جهود 
مرص يف تلك املؤمترات من العوامل األساسية يف اسـتمرار الكفـاح 

 )٣٣(املسلح إىل تحقيق اِستقالل الجزائر.
لوماســية املرصــية تجــاه القضــية ترجــع بدايــة الجهــود الدب

 ٢٤-١٨الجزائرية اىل مـؤمتر بانـدونغ الـذي عقـد يف إندونيسـيا (
) دولة أفريقية وآسيوية، التـي ٢٩)، وحرضته وفود (١٩٥٥نيسان 

لقيت فيه القضية الجزائرية صـدى كبـ�ًا ومسـاندة واسـعة مـن 
طرف املشارك� يف هذا اللقاء األول عىل صعيد الشعوب الناميـة، 

ذ كان كفاح الشعب الجزائري وقضـيته محـل إعجـاب وعطـف إ 
وتقدير من طرف املؤمترين وكانوا يدركون أهمية وأبعـاد الثـورة 
الجزائرية ليس عىل مستوى القارة األفريقية فحسـب بـل كـذلك 

وقـد مثلـت مرصـ يف هـذا املـؤمتر ) ٣٤(عىل مستوى العامل الثالث.
هوريـة مرصـ بوفد مهـم ترأسـه جـ�ل عبـد النـارص (رئـيس جم

العربية)، الذي ألقى خطابًا ندد فيه باالستع�ر واعتـرب أن بقـاءه 
ال يتفق مع العهـد الجديـد يف العـامل، وأشـار إىل قضـية الجزائـر 
مذكرًا أن الحكومة الفرنسية تزعم أن الجزائر هي جـزء ال يتجـزأ 
من االتحاد الفرنيس، وأكد أن هذه الوثيقـة الصـادرة مـن طـرف 

الشعب الجزائري، وال تغ� حقيقـة أن الجزائـر بلـد  واحد ال تلزم
وقـد  )٣٥(عريب وأن لشعبه حًقا طبيعيًا يف الحرية وتقريـر املصـ�.

القت دعوة مرص املساندة لشعب الجزائر يف التحـرر واالسـتقالل 
وجـددت  )٣٦(تأييًدا دوليًـا مـن الهنـد وباكسـتان والصـ� وتركيـا.

ها عىل حق الشـعب الجزائـري األطراف املشاركة يف املؤمتر تأكيد
يف استقالله وادانت بشدة االع�ل الوحشية لالسـتع�ر الفرنيسـ 

وما �يز مؤمتر باندونغ هـو لـيس تـدويل القضـية  )٣٧(يف الجزائر.
الجزائرية ومساندتها معنويًا فحسـب، بـل تأكيـد أعضـاء املـؤمتر 
عىل تقديم املساعدة املاديـة لحـرب التحريـر الجزائريـة وتأكيـد 
رشعية مطالب الشعب الجزائري ورشعية الوسائل املستعملة من 

ك� شكل املـؤمتر أول فرصـة واسـعة  )٣٨(اجل االستقالل والحرية.
لطرح القضية الجزائرية عـىل املسـتوى الـدويل، وحتـى التنسـيق 

املرصي كان مكثفاً  ومتكامالً يف تعامله دوليا لتعبئـة  –الجزائري 
ة أهـداف التحـرر الـوطني يف الجزائـر، الرأي العام العاملي ملنارص 

وباعرتاف جزائري فإن مرص قـد مكنـت الوفـد الخـارجي لجبهـة 
 )٣٩(التحرر الوطني من الدخول بقوة إىل الساحة الدولية.

اجتمع مجلس الجامعة العربية يف القاهرة  ١٩٥٦اذار ٢٩ويف 
وأصدر قراًرا أعـرب فيـه عـن اسـتنكاره لترصـيح رئـيس الـوزراء 

، ورصح ١٩٥٦شباط  ٦(جي موليه) الذي زار الجزائر يف الفرنيس 

أثناء زيارته بأن ارتباط الجزائر بفرنسا ارتباط أبدي، وقد جـاء يف 
قرار مجلس جامعة الدول العربية أن املجلس يعلن تأييده التـام 
للشعب الجزائري العريب ومشاركته الصـادقة يف محنتـه الحاليـة، 

ئري األعـزل لحركـة عدوانيـة وعرب عن ذلك بتعرض الشعب الجزا
مدمرة ال مربر لها، وأعرب عن استنكاره لألع�ل العدوانيـة التـي 
تقرتفها السلطات الفرنسية ضد الجزائر املطالبة بحقها يف الحرية 
وتقرير املص�، واملتطلعة إىل النهوض بواجبها يف استث�ر خـ�ات 

دوليـة. وقـد بالدها لرفع مستوى شعبها ويف الوفـاء بالتزاماتهـا ال
ــذا  ــة يف ه ــعيد) كلم ـي (خــ�ت الس ــد املرصـ ــيس الوف ــى رئ ألق
االجت�ع، أبرز فيها ما يعانيه شعب الجزائر مـن ظلـم وتعسـف، 
موضًحا أن االنتصار سيكون لهذا الشعب يف النهاية، وم� جاء يف 
كلمته "إذا كانت هذه الدورة تنعقد وعيـون العـامل متطلعـة إىل 

سعدنا جميًعا، أن نرى األمـة العربيـة وقـد البالد العربية، فإنه لي
توفرت لها العزة والكرامة وقد بدأت تأخـذ طريقهـا نحـو املجـد 
مصممة عىل النهوض بدافع من الثقة يف نفـوس أبنائهـا واال�ـان 

 )٤٠(بالله وبعدالة قضاياها".

كان الدعم الدبلومايس املرصي للقضية الجزائرية متزامًنا مع 
، ١٩٥٦ي لثـوار الجزائـر، ويف أواخـر آذار الدعم العسـكري املرصـ 

مـن  )٤١(أوكل الرئيس املرصي ج�ل عبد النارص، (فتحـي الـديب)
أجل إعداد تقرير عن األحوال العسكرية والسياسـية يف الجزائـر، 
ـي يهـدف إىل مواجهـة املخطـط  عىل ضوئه وضـع مخطـط مرص
االستع�ري الفرنيس، وأكدت القيادة املرصية عىل رضورة تشديد 
الهج�ت من أجل تحس� موقف املفاوض الجزائري عنـد إجـراء 

قامـت القيـادة  ١٩٥٦نيسان  ١٢ويف  )٤٢(أي مفاوضات مع فرنسا.
املرصـية بعقـد اجــت�ع بـ� ممـثيل فرنســا والجزائـر، كـ� عقــد 

نيسان ظهرت فيه مناورات املفـاوض الفرنيسـ  ١٣اجت�ع ثا� يف 
ة إيجابيـة، لـذا قـررت وانتهت املباحثات دون الوصـول إىل نتيجـ

 )٤٣(مرص استمرار دعمها لثوار الجزائر.
ــو� يف  ــر يف بري ــؤمتر أخ ــد م ــدونغ، عق ــؤمتر بان ــب م وأعق

)، أبدت القيـادة املرصـية يف هـذا ١٩٥٦متوز  ١٩-١٨يوغسالفيا (
املؤمتر تأييدها التام للقضية الجزائريـة، كـ� أيـدت كـل الجهـود 
الهادفة إىل ايجـاد حـل سـلمي وعـادل لتلـك القضـية، وطالبـت 

بإيقاف أع�ل العنف القيادة املرصية متمثلة بج�ل عبد النارص 
ب� الطرف� الفرنيس والجزائـري والـدخول يف مفاوضـات إليجـاد 

وبعــد اختطــاف الــزع�ء ) ٤٤(تســوية عادلــة للقضــية الجزائريــة.
ــري� يف  ــين األول  ٢٢الجزائ ــال  ١٩٥٦ترش ــ باالتص ــت مرص قام

ــثيل ( ــوا ٢٥مبم ــة، ووافق ــيوية األفريقي ــة األس ــن الكتل ــة م ) دول
يان عّرب عن استيائهم مـن اعتقـال الـزع�ء باإلج�ع عىل إصدار ب

الجزائري�، وطالبو بعرض مشكلة الجزائر عـىل الجمعيـة العامـة 
 )٤٥(لألمم املتحدة.

وكان سف� مرص وممثلها الدائم يف األمـم املتحـدة (محمـود 
عـىل  ١٩٥٧فوزي) قد أكد من خالل كلمة ألقاها يف كانون األول 

ه التي قدمها عزمه عىل نيـل "أن الشعب الجزائري قد أكد بدمائ
االستقالل بصفة ال ترتك املجال للشك، وأن هـذه الحقيقـة يجـب 
االعرتاف بها وقبولها بكل تعقل، أن الشعب الجزائري قـد صـمم 

وقد كان لكلمة  محمود ) ٤٦(عىل العيش يف ظل الكرامة والحرية".
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فوزي صدى واسع، حيـث كانـت مبثابـة رضبـة مبـارشة وجهـت 
يئة األمم املتحدة، ك� أنها لقيت تأييـًدا واسـًعا مـن لفرنسا يف ه

الدول العربية واألفريقية، وذلـك مـا أكسـب القضـية الجزائريـة 
انتصــاًرا دبلوماســيًا مكنهــا مــن امليضــ إىل األمــام. وعنــد انعقــاد 

ـة لألمـم املتحـدة عـام  ، اقرتحـت مرصـ ١٩٥٨الدورة الثالثة عرش
كومة الجزائريـة املؤقتـة، إجراء مفاوضات مبارشة ب� فرنسا والح

 )٤٧(عىل أساس حق تقرير املص� واالستقالل.
) ١٩٥٨كـانون الثـا�  ١-١٩٥٧كانون األول  ٢٦وخالل الفرتة (

األسـيوي يف القـاهرة، وعـربت  –عقد مـؤمتر التضـامن األفريقـي 
مرص مـن خاللـه عـن تأييـدها وسـعيها الحثيـث نحـو اسـتقالل 

صـدر املـؤمتر قـراًرا يحـث عـىل وأ ) ٤٨(الجزائر واسـرتجاع حريتهـا.
املفاوضات ب� الجانب� واالفراج عـن املعتقلـ� الجزائـري�، كـ� 
طالبت شعوب العـامل بتنظـيم املظـاهرات والحمـالت الصـحفية 
لتعبئة الرأي العام الستنكار السياسـة الفرنسـية، وطالـب املـؤمتر 

ن بتقــديم املســاعدة الفعالــة لالجئــ� الجزائــري�، وناشــد البلــدا
االسيوية واالفريقية محاولة التأث� عىل فرنسا إلنهاء الحرب بينهـا 
وب� الجزائر، وبذل املساعي لدى الحكومات العربية االخرى ليك 

وبهذه املناسـبة انشـئت منظمـة  )٤٩(تكف عن مساعدتها لفرنسا.
آسيوية ضـمت ممثلـ� عـن حكومـات  -لتضامن الشعوب االفرو

لحركـات التحـرر يف القـارت� وكانـت البلدان املستقلة، وممثلـ� 
الجزائر ممثلة بواسطة جبهة التحرير الوطني، وتنفيًذا لتوجهـات 

آسـيوي للتضـامن مـع  -مؤمتر القاهرة فقد تم تنظيم يـوم أفـرو
اذار  ٣٠الشعب الجزائري يف كفاحه ضـد االسـتع�ر وذلـك يـوم 

  )٥٠(يف عواصم الدول األفريقية واآلسيوية.١٩٥٨
عقد مؤمترًا للدول األفريقية يف مدينة  ١٩٥٨م ويف نيسان عا

) ٦٢(أكرا) عاصمة غانا، حرضه أكرث من ثالمثائة مندوب �ثلون (
هيئة شعبية يف أفريقيا، وقد مثلت مرص يف هذا املؤمتر بوفد 
ترأسه محمود فوزي وزير خارجية مرص آنذاك الذي ألقى خطابًا 

تقالل ومعنى وضح فيه رشعية الكفاح الجزائري من أجل االس
االستقالل للدول املمثلة يف املؤمتر إذ قال "إن االنسان بدأ يدرك 
الخطأ الكب� يف سيطرة دولة عىل أخرى، ك� يدرك جنون 
السياسة املغامرة التي ال أساس لها وال أخالق والتي تتبعها فرنسا 

 )٥١(يف الجزائر".
يف عام ويف الدورة الرابعة عرشة لألمم املتحدة التي انعقدت 

، وأثناء مناقشة القضية الجزائريـة، تقـدم وزيـر الخارجيـة ١٩٥٩
املرصي محمـود فـوزي ببيـان أوضـح فيـه موقـف مرصـ املؤيـد 
للوطني� الجزائـري� يف املعركـة التـي يخوضـونها ضـد فرنسـا يف 
سبيل تحقيـق االسـتقالل، وأشـار إىل مرشـوع (ديجـول) الخـاص 

"أن يكون من شأن الجزائـري�  :بإجراء استفتاء يف الجزائر إذ قال
بطبيعة الحال، ومن شأنهم وحدهم أن يتخذوا قراراتهم الخاصة، 
ونحن نالحظ ونسجل اعرتاف فرنسـا بحـق الجزائـري� يف تقريـر 
مص�هم". ويف ختام البيان أبرز محمود فوزي موقف مرصـ مـن 
القضــية الجزائريــة إذ قــال: "إن موقــف حكــومتي مــن حكومــة 

وكفاحهـا مـن أجـل االسـتقالل واسـرتداد الـبالد الجزائر وشـعبها 
واملحافظة عىل سالمة األرايض سيظل ك� كان يف أي وقـت مىضـ 
هو موقف الحزم والتصميم". وأثناء مناقشـة القضـية الجزائريـة، 

هاجم محمود فوزي منظمة األمم املتحدة واتهمهـا بالسـلبية يف 
جزائـري� معالجة قضية الجزائر. وحث عىل بدء مفاوضات ب� ال

والفرنسي� من أجل تسوية نهائية للقضية الجزائريـة قـائالً: "إذا 
كانت هناك حرب يجب خوضها في� يتصل بالجزائر، فيجـب أن 
تكون هذه حربًا لالنتصار عىل هذه العقبـات، ويجـب أن تكـون 

 )٥٢(حربًا عىل الحرب يف سبيل انتصار السالم".
ــة ا١٩٥٩آب  ١٤ويف  ــة ، اجتمــع وزراء خارجي ــدول األفريقي ل

املستقلة (مرص، ليب�يا، املغرب األقىص، غينيا، السـودان، أثيوبيـا، 
 )٥٣(ليبيا)، يف مونروفيا عاصمة ليب�يا ملنـارصة القضـية الجزائريـة،

الـذي ألقـى  )٥٤(مثل مرص يف هذا املؤمتر حس� ذو الفقار صربي،
عب خطابًا مهً� ندد فيه بالفضائح التي ترتكبها فرنسا ضـد الشـ

الجزائري، ك� ندد بقرار فرنسا الهادف إىل إجراء تجاربها الذريـة 
وقـد أوىص املـؤمتر يف قراراتـه بـاالعرتاف  )٥٥(يف الصحراء الكـربى.

بحق تقرير املصـ� واالسـتقالل لشـعب الجزائـر وطالـب فرنسـا 
بسحب جيوشها من الجزائر والدخول يف مفاوضات مع الحكومة 

عـىل الـدول املسـتقلة مبواصـلة العمـل الجزائرية املؤقتـة، وألـح 
الدبلومايس لنرصة القضية الجزائرية عىل مستوى املحور الـدويل، 

 )٥٦(ومنح الجزائر املساعدات املادية.
ــؤمتر  ــونس م ــد يف ت ــي عق ــال األفريق ــم النض ــار دع ويف إط

)، الـذي ١٩٦٠كـانون الثـا�  ٣٠-٢٥الشعوب األفريقية يف الفرتة (
ثلوهـا يف املـؤمتر عـن سـخطهم تجـاه اشرتكت فيه مرص وعرب مم

ــدوا  ــر، وأي الجــرائم التــي �ارســها االســتع�ر الفرنيســ يف الجزائ
الفرنسية من أجل تقريـر املصـ� وطالـب  –املباحثات الجزائرية 

ــة  ــدول اإلفريقي ــة ال ــة يف ميزاني ــؤمتر برصــد مســاعدات مادي امل
 املستقلة لصالح النضال الجزائري، ك� طالب بوضع حد لألحداث

الداميــة يف الجزائــر مبشــاركة املتطــوع� األفارقــة يف الكفــاح 
ويف املؤمتر الثا� لتضامن الشعوب اإلفريقية ) ٥٧(الجزائري املسلح.

 ١٥-١١اآلسيوية الذي عقد يف كوناكري عاصـمة غينيـا يف الفـرتة (
)، بذلت مرص مساعي حثيثة من أجل إصدار املؤمتر ١٩٦٠نيسان 

رنسا يف الجزائـر واملوافقـة عـىل إنشـاء لقرارات تستنكر سياسة ف
 )٥٨(آسيوي لالشرتاك يف تحرير الجزائر. –جيش تحرير إفريقي 

ــرتة ( ــا�  ٧-٤ويف الف ــانون الث ــك ١٩٦١ك ــن املل ــدعوة م ) وب
املغريب (محمد الخامس)، عقد مؤمتر يف الدار البيضاء يف املغـرب 

كومة األقىص حرضه رؤساء حكومات (مرص، غانا، مايل، غينيا، الح
الجزائرية املؤقتة، ووزير خارجيـة ليبيـا)، وقـد بحـث املـؤمترون 
ــن  ــي أعل ــة، الت ــية الجزائري ــي� القض ــة وال س ــايا اإلفريقي القض
املؤمترون بشأنها تصميمهم عىل تأييد الشعب الجزائري وحكومة 
املؤقتة بكل الوسـائل لتـدعيم الكفـاح يف سـبيل االسـتقالل، كـ� 

ؤيـد كفـاح الجزائـر بزيـادة دعمهـا ناشد جميـع البلـدان التـي ت
ــة. ــة املؤقت ــة الجزائري ــادي للحكوم ــدبلومايس وامل ــت  )٥٩(ال ونال

القضية الجزائرية دعـ� إفريقيـا آخـر يف مـؤمتر شـعوب إفريقيـا 
، وقــد لعبــت ١٩٦١) آذار ٣٠-٢٥الــذي انعقــد يف القــاهرة مــن (

 مرص دوًرا أساسيًا يف هذا املؤمتر من أجل دعم القضية الجزائرية،
إذا افتتح ج�ل عبد النارص املؤمتر بخطـاب تعـرض فيـه ملراحـل 
كفاح القارة اإلفريقية ضد االستع�ر متطرقًا ملا متارسه فرنسا من 
سياسة استع�رية يف الجزائر، وأوضح أن القضية الجزائريـة متثـل 
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ذروة النضال اإلفريقـي مـن أجـل الحريـة واالسـتقالل، وأكـد أن 
الجانـب الجزائـري بكـل قواهـا املاديـة الشعوب اإلفريقية تؤيد 

 )٦٠(واملعنوية يف املفاوضات مع فرنسا.
، أثـــ�ت القضـــية الجزائريـــة يف ١٩٦١كـــانون األول  ١٤ويف 

الــدورة السادســة عرشــ لهيئــة األمــم املتحــدة، بنــاًء عــىل طلــب 
تقدمت به اثنان وأربعون دولة آسيوية وافريقية من بينها مرص، 

املسـاندة للقضـية الجزائريـة عـىل  وتركزت خطب ممثيل الـدول
رضورة اإلرساع يف املفاوضات ب� الجزائر وفرنسا، تنفيذ لقـرارات 
األمم املتحدة، والوصول بها إىل نتائج مرضية تضـمن للجزائـري� 
حق تقرير مص�هم واالستقالل الكامل. وقد ألقى (عمر لطفـي) 

ــا أبــرز فيــه مو  قــف رئــيس الوفــد املرصــي يف هــذه الــدورة بيانً
الجمهورية العربية املتحدة من القضية الجزائرية، حيث ذكـر أن 
القضية الجزائرية قضية عربية بالدرجة األوىل، وقد حدد ذلك يف 
عدة نقاط، ح� قال "يعرف الجميع موقف الجمهوريـة العربيـة 
املتحدة من هذه القضية التي تعنينا ألكرث من سبب واحد، فهـي 

ريب، ألن فرنسا حاولت منذ مائة وثالثـ� أوالً قضية تهم العامل الع
عاًما وحتى اليوم إزالة الطبيعة العربية للبالد، وهـي ثانيًـا تهمنـا 
كقضية أفريقية، فقد مرت سبعة أعوام والجزائر تسـاهم بنضـال 
أبنائها يف تحرير القارة اإلفريقية من االستع�ر، وهـي ثالثًـا تهـم 

القضية الجزائرية يف هيئـة األمم املتحدة. وأشار إىل مراحل تطور 
األمم املتحدة، وعاب عىل األمم املتحدة أنهـا مل تجـد حـالً لهـذه 

 القضية.
وعند كالمه عن مفاوضات فرنسا للجزائر ذكر (عمر لطفـي) 
أن االتصاالت التي جرت ب� فرنسا والجزائر كانت تصطدم دامئًـا 

رفض بعناد فرنسا وإرصارها عىل موقفها، وبرر فشل املفاوضات ب
الحكومة الفرنسية االعـرتاف باملبـادئ األساسـية لوحـدة األرايض 
الجزائرية ووحدة الشعب الجزائري، وطالب األمـم املتحـدة بـأن 
تقول كلمتها وتجد حالً لهذه املشكلة مبا يتفق مع آمال الشـعب 
الجزائري. ونبه ممثـل مرصـ إىل مـا متارسـه فرنسـا مـن تعـذيب 

وقف الشعب الجزائري عن كفاحه، واضطهاد، مؤكًدا أن ذلك مل ي
وأكد أن أساليب التعذيب واالضـطهاد التـي لجـاء إليهـا الجـيش 
الفرنيس لن ترصف الجزائري� عن نضالهم، ويف ختام بيانه طالب 
األمــم املتحــدة بإيجــاد طريقــة إلنهــاء هــذه الحــرب الجزائريــة 
ــا  ــرتاف فرنس ــي اع ــدة ه ــة الوحي ــًدا أن الطريق ــية، مؤك الفرنس

الجزائر ضمن نطاق وحدة البالد اإلقليمية. ولقد عربت  باستقالل
مرص ومجموعة الدول االفرواسيوية يف البيان الـذي تقـدمت بـه 
عــن أســفها لوقــف املفاوضــات بــ� حكومــة فرنســا والحكومــة 
الجزائرية املؤقتة، ودعـى الطـرف� إىل اسـتئناف املفاوضـات مـن 

ك يف نطـاق أجل إعطاء الشعب الجزائري حق تقرير مص�ه، وذل
 )٦١(احرتام وسالمة الوطن الجزائري.

وقد تجىل الدعم املرصي أيًضا وبـدون تحفـظ عنـدما بـدأت 
، إذ أصدرت الحكومة املرصية ١٩٦٢آذار  ١٨مفاوضات ايفيان يف 

بيانا أكدت فيه مساندتها املطلقة للحكومة املؤقتة الجزائريـة يف 
التي ترمـي إىل املفاوضات التي ستجريها مع الحكومة الفرنسية و 

االعرتاف بحق الشعب الجزائري يف تقرير مص�ه والحصـول عـىل 
 )٦٢(استقالله وسيادته التامة.

ةُ   َخاِمتَ

ــة  ــة الوطني ــرئيس للحرك ــاط ال ــور النش ــ مح ــربت مرص اعت
الجزائرية، نظرًا ملوقعها املهم الرابط ب� املرشق واملغرب، وكذلك 

واجد املكثف للجزائري� احتضانها لقيادات الوفود الجزائرية، والت
املقيم� يف مرص ال سي� ألغراض دراسية وعلمية، وأسبقية مرصـ 
بالجهر مبوقفها املساند والداعم للثورة الجزائرية. كانت البـواك� 
األوىل للدعم الدبلومايس املرصي للقضية الجزائرية قد تجسـدت 

اد بتأسيس مكتب املغرب العريب يف القاهرة الذي تأسس إثر انعق
، وشـكل محطـة ١٩٤٧) شـباط ٢٢-١٥مؤمتر املغرب العريب ب� (

بارزة يف العمل املغاريب من خالل مساهمته بـالتعريف بالقضـية 
املغاربية بشكل عام، وكانـت الجزائـر حـارضة مـن خـالل حـزب 
الشــعب الجزائــري، وضــمن هــذا املكتــب متكنــت بعثــة انتصــار 

ــدعا  ــاطها ال ــوير نش ــن تط ــة م ــات الد�قراطي ــورة الحري يئ للث
الجزائرية، وبدعم مـن مرصـ شـارك أعضـائها يف مـؤمتر بانـدونغ 

، وهو ما فتح الطريق نحو تـدويل القضـية الجزائريـة، ثـم ١٩٥٥
توالت االعرتافات بالحكومة الجزائرية املؤقتة الذي كان تأسيسها 
ـي املتكامـل للقضـية الجزائريـة  يف القاهرة أيًضا، إن الدعم املرص

د القومي العريب يف مرص ومنذ تويل جـ�ل عبـد تزامن مع �و امل
، وانتهاجه نهًجا قوميًـا ١٩٥٤النارص رئاسة جمهورية مرص يف عام 

ومناهًضا لالستع�ر يف سياسته الخارجية، لعبت جمهوريـة مرصـ 
العربية دوًرا إقليميًا مسـانًدا لحركـات التحـرر يف العـامل الثالـث، 

ؤيـدة للعديـد مـن وقد تجسـد ذلـك الـدور يف مواقـف مرصـ امل
حركات التحرر العريب واإلفريقي، وكان للقضية الجزائرية نصيبها 
من الدعم املرصي، الذي مل يقترص عىل الدعم العسكري واملـادي 
فحسب بل تعدى ذلك إىل الدعم الدبلومايس، الـذي تـزامن مـع 

)، وتكللت الجهود املرصية ١٩٦٢-١٩٥٤سنوات الثورة الجزائرية (
ــ ــة بتش ــة يف الجزائري ــة املؤقت ــة الجزائري ــول  ١٩كيل الحكوم أيل

، عىل األرايض املرصية، وساهمت الحكومة املرصـية بـدعم ١٩٥٨
 تلك الحكومة، ودعوة الحكومات اإلفريقية إىل االعرتاف بها.

واصلت جمهوريـة مرصـ دورهـا يف دعـم الكفـاح الجزائـري 
ومل  دبلوماسيًا بالقدر نفسه الذي سلكته نحوها ماديًا وعسـكريًا،

تخُل املحافل الدولية من عرض للقضية الجزائرية، وكانـت مرصـ 
دامئًا وراء كل املساعي لدعم القضية الجزائرية أو الحصـول عـىل 
قرار تأييد أو استنكار لإلع�ل الفرنسية يف الجزائر واسـتمر هـذا 
الدور بال تراجع طوال فرتة كفاح الشعب الجزائري. وكان للـدعم 

للجزائر دوًرا كب�ًا يف منح القضـية الجزائريـة  الدبلومايس املرصي
بعًدا عامليًا. وتعريف الرأي العام العاملي بعدالـة قضـية الشـعب 
ــتع�رية  ــة االس ــ� السياس ــت ن ــه تح ــم معانات ــري وحج الجزائ

 الفرنسية.
لقد عكس ذلك الدعم املرصي حقيقة مهمة تتمثل يف التأث� 

لدول اإلفريقية والسـعي املرصي عىل الدول العربية والكث� من ا
إىل تشكيل تكتل افرو آسيوي مساند للقضـية الجزائريـة، وفضـح 
السياسة االستع�رية الفرنسية يف الجزائـر باالسـتناد عـىل األدلـة 
القانونية والتاريخية التي متنح القضـية الجزائريـة صـفة رشعيـة. 
ـي أثـرًا إيجابيًـا واضـًحا يف  وكان لـذلك الجهـد الـدبلومايس املرص
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فرنسـية ترتكـز عـىل أسـاس –التعجيل يف بدأ مفاوضات جزائرية 
عادل، وقد أدت تلـك املفاوضـات بالنتيجـة إىل حصـول الشـعب 
الجزائري عىل حقه املرشوع يف تقريـر مصـ�ه ووضـع حـد نهـايئ 

 للوصاية الفرنسية عىل الجزائر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الَهواِمُش 
(1) Phillip C.Naylor,France and Algeria, A History Of 

Decolonization  and Transformation, Printed in the 
United State OF America, of The Regents OF The State 
OF Florida, 2000, P.8 

(2) Muslim impoverishment in colonial Algeria In: Revue de 
l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°17, 1974. 
pp143-145. 

، وثورة القبائل ١٨٤٧-١٨٣١) كان من أبرزها ثورة عبد القادر الجزائري ٣(
، وثورة أوالد سيدي ١٨٥٥، وثورة واحات الجنوب عام ١٨٥١عام 

، للتفاصيل يُنظر: بش� بالح، ١٨٧٠، وثورة املقرا� عام ١٨٦٣الشيخ 
)، ٢٠٠٦، دار املعرفة، (الجزائر،١ج ،١٩٨٩-١٨٣٠تأريخ الجزائر املعارص 

، ترجمة األمة واملجتمع –الجزائر ؛ مصطفى األرشف، ١٣٩-٧١ص
وما  ١١٥)، ص٢٠٠٧حنفي بن عيىس، دار القصبة للنرش، (الجزائر، 

 بعدها.
) للتفاصيل حول ظروف تأسيس جبهة التحرير الجزائرية، يُنظر: سعاد ٤(

"، )١٩٥٤-١٩٥٣( املخاض "الثورة الجزائرية يف مرحلة�ينة شبوط، 
)، ٢١دورية كان التاريخية، (القاهرة)، السنة السادسة عرش، العدد (

 .٢٦-٩، ص ٢٠٠٣أيلول، 
(5) C.N.A.A.: Rapport du Procureur Général près la cours 

d’Appel à Monsieur le Procureur Général prés la cours 
d’Appel au sujets des résultats de l’information régulière 
sur l’affaire de la découverte des corps des membres de la 
famille hanouz, Bougie, 09/11/1946. 

بالجزائر، مدن ورجال بلدية  ١٩٤٥ماي  ٨) سيد أحمد بن نع��، ٦(
، رسالة تاقيطونت املختلطة أ�وذًجا (مقاربة تأريخية اجت�عية)

جامعة الجزائر، كلية العلوم االنسانية ماجست� غ� منشورة، 
؛ أبو القاسم ٢٠٦)، ص٢٠٠٩ قسم التأريخ، (الجزائر، –واالجت�عية 
، دار ٤، ط٣، ج)١٩٤٥-١٩٣٠الحركة الوطنية الجزائرية (سعد الله، 

 وما بعدها. ٢٢٧)، ص١٩٩٢الغرب اإلسالمي، (ب�وت، 
، حديث واملعارصتأريخ أقطار املغرب العريب ال) أحمد إس�عيل راشد، ٧(

 .١٦٦)، ص٢٠٠٤دار النهضة العربية، (ب�وت، 
، ١٩٥٤النصوص األساسية لجبهة التحرير الوطني: بيان فاتح نوفمرب  )٨(

 .٨)، ص١٩٧٩منشورات وزارة اإلعالم والثقافة، (الجزائر، 
، مركز دراسات الوحدة العربية، فرنسا والوحدة العربية) عيل محافظة، ٩(

 .١٥٨ص)، ٢٠٠٨(ب�وت، 
) جيش التحرير الجزائري: تنظيم عسكري جزائري تشكلت قواته يف ١٠(

ألًفا من املجاهدين، يتألف من جنود  ٣٠البداية م� يقرب من 
نظامي� وعدد غ� قليل من املتطوع�. يُنظر: أحمد توفيق املد�، 

 .٢٢١)، ص١٩٥٦، مكتبة النهضة العربية، (القاهرة، هذه هي الجزائر
من املناضل السيايس اىل القائد ات الرئيس عيل الكايف، ) مذكر ١١(

 .٧٦)، ص١٩٩٩، دار القصبة للنرش، (الجزائر، ١٩٦٢-١٩٤٦العسكري، 
)، ٢٠٠٩(الجزائر، ، دار الهدى،الجزائر الثائرة) الفضيل الورتال�، ١٢(

 .١٨٣-١٨١ص،
وت ، دار الغرب اإلسالمي، (ب� السيايس للجزائر التأريخ) ع�ر بوحوش، ١٣(
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 .٣٩٤-٣٩٢)، ص٢٠٠٦

مذكرات أحمد بن ؛ أحمد بن بال، ٤٢٠) بوحوش، املصدر السابق، ص١٥(
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 بعدها. 
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عبد النارص يف قضايا الشؤون العربية وحركات التحرر، كلفه نارص 

ية يف جهاز االستخبارات، للتفاصيل، يُنظر: برئاسة دائرة الشؤون العرب
 www.marefa.orgموقع املعرفة اإللكرتو� عىل الرابط: 

 .٦٣٣) الديب، املصدر السابق، ص٤٢(
مرص والحركة الوطنية يف الجزائر منذ الحرب ) عودة عبد الرحمن، ٤٣(

، رسالة ماجست�، جامعة ١٩٦٢-١٩١٤العاملية األوىل حتى االستقالل 
 .٢٤٢، ص١٩٩١ة، القاهر 

 .١٩٥٦حزيران  ٢١، ٢٥٤٣١، العدد صحيفة األهرام) ٤٤(



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 )١٩٦٢ – ١٩٥٤القضية الجزائرية (و مرص 

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ مارس –والثالثين  العدد التاسع  –شرة حادية عالسنة ال  ٩٠

 

 

 

ج�ل "، يف كتاب:  عبد النارص وحركات التحرر العربية) هدى فاروق "٤٥(
، ١(إعداد) عبد القادر ياس�، ط رؤية متعددة الزوايا–عبد النارص 

 .٦٥٥)، ص٢٠٠٨دار الكتاب العريب، (دمشق، 
 .١٩٥٧كانون األول  ١٥، ١٤ائر)، العدد ، (الجز صحيفة املجاهد) ٤٦(
 ٨، ٢٦٢٣٢، العدد صحيفة األهرام؛ ٤٠٢) ح�د، املصدر السابق، ص٤٧(

 .١٩٥٨ترشين األول 
، دار الوحدة، (ب�وت، عبد النارص والثورة اإلفريقية) محمد فايق، ٤٨(

 .٥٤)، ص١٩٨٤
 .١٩٥٨كانون الثا�، ١٥،١٥، العدد صحيفة األهرام) ٤٩(
 .١٩٥٨نيسان  ١، ٢١، العدد املجاهد صحيفة) ٥٠(
؛ فايق، ١٩٥٨نيسان  ١٨، ١٥٨٢، (القاهرة)، العدد صحيفة الجمهورية) ٥١(

 .٢١٤املصدر السابق، ص
صحيفة ؛ ١٩٥٩ترشين األول  ٦، ٢٦٥٩٥، العدد صحيفة األهرام) ٥٢(

 .١٩٥٩كانون االول  ٣٠، ٢٦٦٥٤، العدد،األهرام
، ترجمة أحمد ية، دليل سيايس موجزالجامعة األفريق) ليجوم كول�، ٥٣(

)، ١٩٦٦محمود سل�ن، الرابطة املرصية للتأليف والرتجمة، (القاهرة، 
 .٢٥٦ص

يف القاهرة، حصل  ١٩١٥شباط  ١٩: ولد يف حس� ذو الفقار صربي) ٥٤(
عىل البكالوريوس من كلية الط�ان الحريب، وأصبح مدير إدارة القوات 

رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية )، ومستشار ١٩٥٧-١٩٥٦الجوية (
)، ومستشار ١٩٦٣-١٩٨٥)، ونائب وزير الخارجية (١٩٥٨-١٩٥٧(

)، ١٩٧١-١٩٦٤رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية بدرجة وزير (
). يُنظر موقع املعرفة ١٩٧٥-١٩٧١وسف� مرص يف دولة سويرسا (

 www.marefa.org: اإللكرتو� عىل الرابط
 .١٩٥٩آب  ١٧، يف ١٢٧٩العدد  ،صحيفة الجمهورية) ٥٥(
 .٢٥٦) كول�، املصدر السابق، ص٥٦(
من مؤمتر أكرا ، الوحدة األفريقية ومراحل تطورها) شوقي الجمل، ٥٧(

، الدار القومية ١٩٦٦حتى مؤمتر تنمية الصناعة األفريقي عام  ١٩٥٨
؛ كول�، املصدر السابق، ٢٣)، ص١٩٦٦للطباعة والنرش، (القاهرة، 

 .٢٨٠ص
 .١٩٦١كانون الثا�  ١٦، ٨٧، العدد صحيفة املجاهد )٥٨(
 .٢٢، ص٢٠١٠، (القاهرة) العدد الثا�، متوز مجلة مرص والعامل العريب) ٥٩(
 .١٩٦١آذار  ١٦، ٢٧١٢٣، العدد صحيفة األهرام) ٦٠(
 .٤٢٢-٤١٠) ح�د، املصدر السابق، ص٦١(

 .١٩٦١ايار  ٢٢، ٢٦، العدد صحيفة املجاهد) ٦٢(



  
  
 

 
 

 

 دراسات

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ مارس –والثالثين  العدد التاسع  –شرة حادية عالسنة ال  ٩١

 

 

ISSN: 2090 – 0449 Online  
UIF Universal Impact Factor, [0.1101].  
AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.02].  

È⁄Ë·\Öd¸\;3çe’\;Ö“…;∫;]‚iï·]fiŸÂ;ÏË’]Ë›Ê’Ê“’\;ÎÖ·]æ’\;
¯\;‰ÖlaŸ;ÿ˜|;flŸÏË uë’\Â;ÏËdÄ;;
;

   

 

 

  مساعدأستاذ 

  خضرلجامعة الشهيد حمة 

  الجمهورية الجزائرية  –الوادي 

   
;

;< 

�√ s� wLO�«d�ù« �A��« bL� aOA�« WOB�� �b�F�� dBF�« � dz«e'« a�—U� U�bN� ��« WO�ö�ù«Ë WOM�b�«  UL�e�«  UOB�A�« r
 …�H�« w�Ë ¨dz«e'« a�—U� s� W�U� …�� f�œU� s� bOL(« b�� aOA�« tI�b�Ë tKOK� WI�— wLO�«d�ù« aOA�« d�U� bI�Ë ¨Y�b(«

U:« W�U� � Ídz«e'« lL�:« X�� ŸU{Ë√ s� UNKK� U�Ë W�—ULF��ô« s� bOL(« b�� aOA�« WI�— wLO�«d�ù« aOA�« ‰ËU�Ë ¨ ô
 Âu� � X��Q� ��« 5�dz«e'« 5LK�*« ¡ULKF�« WOF� ¡UD� X%Ë f�œU�µ  u�U�±π≥± s� lL�:« q�«œ  U�ö�S� «u�uI� Ê√ ¨Â

� “d�√ s� ÊU�Ë ¨lL�:« nz«u� nK�� X�� ��« WO��cN��«Ë WOH�B�«Ë WOLKF��« W�UO��« ‰ö� s� wLO�«d�ù« aOA�« tO�≈ U�œ U
 —ULF��ôU� «�œbM� —ULC*« «c� � ��J�« V��Ë ¨WHK��*« t�u�ËË t�UJ�√ W�UJ� —ULF��ö� tCG� u� t�ö�«d�Ë t�U�UD�Ë t�U�U�� ‰ö� �

dz«e'« WOCI�« WI�— tL� X�U� ��« WOMOD�KH�« WOCI�« U�“d�√ s� qF�Ë ¨WO�ö�ô«Ë WO�dF�« ÊU�Ë_« q� t��uC� ‰ö� s� U�C�√Ë ¨W�
Æw�dF�« »dG*« d�d% WM' � 

;;;
جمعية العلماء، االستعمار الفرنسي، المغرب العربي، الثورة   ٢٠١٥ نوفمبر ١٠ تاريخ استالم البحث: 

  ٢٠١٦ مارس ٠٤  ر:ــول النشــتاريخ قب التحريرية

  
 

 10.12816/0051257 DOI 

 
 

 

رية دو -."الظاهرة الكولونيالية ومناهضتها في فكر البشير اإلبراهيمي من خالل مآثره االدبية والصحفية" ،عبد القادر عزام عوداي

 .١٠٢ – ٩١. ص٢٠١٨ مارس؛ ثالثينوال تاسعالعدد ال -عشرةالحادية السنة  -كان التاريخية.

 
 

مَ   ةُ ُمَقدِّ
منــذ أن وطئــت أقــدام املســتعمر الغاشــم أرض الجزائــر 
الطاهرة، بدأت املقاومات الشعبية التي واجهت هذا املسـتدمر، 
ومل يرىض هذا الشعب األيب أبًدا باالحتالل والذل واملهانـة، وقـدم 
الــنفس فــداًء للــوطن، ولقــد تعــددت أشــكال وأنــواع مواجهــة 

كرية غ� املتكافئة هي االستع�ر الفرنيس، فكانت املواجهة العس
األوىل من خالل املقاومات الشعبية، والعمل السيايس الذي ظهـر 
في� بعد من خالل االحزاب والشخصيات السياسـية، وأيًضـا مـن 
أبرز املواجهات هي املواجهة الفكرية واإلصالحية والتـي تصـدت 
لها جمعية العل�ء املسلم� الجزائري� من خالل توعية الشـعب 

ــ ــا إصــدار الجرائــد واملجــالت، وإنشــاء املــدارس الجزائ ري، وأيًض
وإرسال البعثـات العلميـة وكـل ذلـك مـن أجـل إيقـاظ الضـم� 

الجزائري الذي تدنس مبخلفات االستع�ر الفرنيس الجـاثم عليـه 
 ما يزيد عن قرن من الزمن.

ومن أبرز الشخصيات التي قادت يف هـذا املضـ�ر شخصـية 
عليـه رحمـة اللـه"، الـذي كـان أسـًدا محمد البش� اإلبراهيمي "

شجاًعا يف مواجهة االستع�ر بكلمته، وكـان قلـً� دفاقًـا مبقاالتـه 
التي عرت سياسات فرنسا االستدمارية، وكان لسـانًا فصـيًحا مـن 
أجل إعادة الهيبة للغة العربية، وكان إماًمـا مصـلًحا يـدافع عـن 

هيمـي "عليـه حياض اإلسالم والعقيدة الصحيحة. ولقد كان اإلبرا
رحمة الله" من أشد املعارض� لالستع�ر الفرنيس بقلمـه، وأيًضـا 
بفكره الن� املستن�، فكان شعلة أضاءت عقول الجزائري�، وأنـار 
افئدة الشباب الجزائري، فكانت مقاالتـه مبثابـة اللقـاح واملضـاد 
الحيوي الذي اكتسبه الشـباب الجزائـري يف تلـك الفـرتة، وبـذلك 

ه روح جديدة هي روح املقاومة لكل ما هو مخـالف تولدت لدي
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للرشيعة اإلسالمية وللشخصية العربية الجزائرية، فحارب العقائد 
ــريب،  ــالمي الع ــاس اإلس ــة، واللب ــة العربي ــزم باللغ ــدة، والت الفاس
والعادات والتقاليد الجزائرية األصيلة، وبذلك تكونت الشخصـية 

الفرنيس طمسها والقضـاء  العربية اإلسالمية التي حاول االستع�ر
 عليها طوال تواجده يف الجزائر.

لــذلك ســوف تكــون هــذه الدراســة حــول فكــر اإلبراهيمــي 
ونظرتــه للظــاهرة الكولونياليــة الفرنســية، وأيًضــا مناهضــته 
ومحاربته لهذا التواجـد الغاشـم بفكـره وقلمـه وعملـه، وسـوف 

نظـرة  تكون اإلشكالية تتمحور يف التساؤالت التالية: كيف كانـت
البش� اإلبراهيمـي للظـاهرة االسـتع�رية الفرنسـية يف الجزائـر؟ 
وكيف واجهها البش� اإلبراهيمـي؟ وكـل ذلـك مـن خـالل تـراث 

 شيخنا األديب والصحفي.

عن البشري اإلبراهيمي وجهوده  لمحة-١

 اإلصالحية داخل مجعية العلماء
 ١٤ولد الشيخ محمد البشـ� اإلبراهيمـي، يف يـوم الخمـيس 

م، يف قريـة ١٨٨٩جوان سنة  ١٤هـ املوافق ليوم ١٣٦٠وال سنة ش
رأس الوادي يف بلدة (سطيف)، واسمه الكامل هو محمد البشـ� 
بن محمد السعدي بن عمر بن محمد السعدي بن عبد الله بـن 

وينتسب إىل قبيلـة (ريغـه)، الشـه�ة بـأوالد  )١(عمر اإلبراهيمي،
عن الشيخ عبد العزيـز إبراهيم بن حيى بن مساهل. أخذ العلم 

الوزير، والشـيخ محمـود الشـنقيطي، والشـيخ حمـدان الـونييل، 
 )٢(والشيخ الطيب بن مبارك الزواوي وغ�هم.

م ١٩١١هاجر إىل الحجاز قبل الحرب العامليـة األوىل يف سـنة 
رفقة عائلته، وعند مروره عىل مرص استقر مدة ثالثة أشهر هناك 

ءهـا وشـيوخها خاصـة علـ�ء يف مدينة القـاهرة ينهـل مـن عل�
االزهــر، وزار خــالل تواجــده هنــاك كــل مــن الشــاعرين حــافظ 
إبراهيم وأحمد شوقي، والعامل القرآ� الشيخ رشيد رضا، والعديد 
مــن العلــ�ء االخــرين، وأقــام يف املدينــة املنــورة إىل غايــة ســنة 

م، حيث ارتحل بعدها رفقة والده اىل دمق ومارس التعليم ١٩١٧
م اجتمـع مـع الشـيخ ١٩١٣ا الثانوية، ونجد أنـه سـنة يف مدارسه

ــة الجزائــر السياســية  عبــد الحميــد بــن بــاديس واستعرضــا حال
والثقافية والعلمية واالصالحية، وتناقشا مطوالً يف سـبيل الخـروج 

وعاد إىل  )٣(من هذه األزمة التي أصابت البالد والعباد يف الجزائر.
د بـدأت جهـود الشـيخ م، وهناك كانـت قـ١٩٢٠الجزائر يف سنة 

عبد الحميد بن باديس االصالحية، ولكنها مل تصل بعد إىل مرحلة 
الذروة والقوة، وبدأ الشيخ البش� اإلبراهيمـي أيًضـا يف منطقتـه 
بسطيف نرش بذور الحركة االصالحية والتعلمية هناك من خـالل 
الحث عىل التعليم ومحاربـة الجمـود الفكـري وإنشـاء املـدارس 

لحرة، ولكن أع�له من سـنة وصـوله إىل الجزائـر وإىل واملساجد ا
 مل تكن ذات ظهور وأثر بارز. ١٩٢٩غاية سنة 

وبعد االحتفالية املئوية التي قامت بها السلطات الفرنسية يف 
ذكرى احتالل الجزائر، جاء الرد الوطني والرد من طرف العل�ء 

 ١٩٣١مايو  ٥واملصلح� والوطني� يف الجزائر حيث ويف يوم 
تأسست جمعية العل�ء املسلم� الجزائري�، من صفوة العل�ء 

يف تلك الفرتة، فكانت أحسن رد عن تلك االحتفاالت واالدعاءات 
الكاذبة بأن الجزائر أصبحت قطعة فرنسية، فع� الشيخ 

رئيس عبد الحميد بن باديس، وبدأ العمل لاإلبراهيمي، نائبًا ل
جزائري. وهكذا كان نشاطه الجاد من أجل إصالح املجتمع ال

دؤوبًا يف مجال الحركة االصالحية الجزائرية، فكان صاحب القلم 
السيال بتلك املقاالت املنشورة يف جرائد الجمعية، وكان يدعوا 
فيها الشعب الجزائري والشباب الجزائري بصفة خاصة إىل تحمل 
 املسؤولية واىل رفع الهمم، من أجل هذه الحركة االصالحية التي
تقودها جمعية العل�ء املسلم�، وكان أيًضا مدافًعا عن الدين 

 واللغة والهوية ومحاربًا عنها يف تلك املقاالت.
وكان الشيخ البش� اإلبراهيمي مكونًا للرجال، فلقد خرج من 
مدارسه ومن حلقاته العلمية العرشات من األعـالم والشخصـيات 

الــذين حملــوا بعــد  العلميــة والفكريــة واالصــالحية يف الجزائــر،
مشعل اإلسالم والعربية والوطنيـة. ويف مدينـة تلمسـان ال تنىسـ 
مثراته وجهوده، فلقد كان باعثًا للنهضـة العلميـة واإلصـالحية يف 
مدينة تلمسان يف وقت مل يجرؤ فيه الكث� عـىل مواجهـة فرنسـا 

أنشأ دار الحـديث  ١٩٣٧فكريًا أو تعليميًا، ولكن الشيخ ويف سنة 
سان بجهود املخلص� ودعم الخ�ين مـن مدينـة تلمسـان يف تلم

الطيبة، ومل متر فرتة حتى أنشـأت أول مدرسـة للفتيـات بـالقرب 
من دار الحديث مدرسة عائشة، هكذا كان ين� درب الجزائـري� 
وخاصًة الشباب الجزائري الذي كان يرى فيه كل األما� وواضـًعا 

وقلمـه وكـل مـا �لـك فيه كل اآلمال، فسخر جهده ووقته وماله 
 من أجله.

م، قامت السلطات الفرنسية باعتقـال الشـيح ١٩٤٠ويف سنة 
البش� اإلبراهيمي وإبعاده إىل منطقة آفلوا، وذلك بسـبب عـدم 
دعمه لالستع�ر الفرنيس ضد أملانيا وأطلق سبيله يف أوائـل سـنة 

م، واملحزن أنه بعد إبعاده بفرتة وجيـزة تـوىف اللـه الشـيخ ١٩٤٣
الحميد بن باديس، فكـان هـذا الخـرب فاجًعـا وصـاعًقا عـىل عبد 

الشيخ البشـ� اإلبراهيمـي، فلقـد فقـد أخيـه وخليلـه، وصـديق 
م، عـ� الشـيخ البشـ� ١٩٤٣دربه. وبعد إطالق رساحـه يف سـنة 

اإلبراهيمي رئيًسا لجمعية العل�ء املسلم� وكانت فـرتة رئاسـته 
علميـة واإلصـالحية يف من أبرز الفرتات التي مرت بهـا الحركـة ال

أنشأ يف عام الجزائر، وشهدت الجمعية عىل عهده �ًوا كب�، فلقد 
ــا؛ وكــان هدفــه نرشــ اللغــة  واحــد ثالثًــا وســبع� مدرســة وكتَّابً
العربية، وجعل ذلك عن طريق تحفـيظ القـرآن الكـريم، إبعـاًدا 
لتدخل سلطات االحتالل الفرنيس؛ وقد تسابق الجزائريون يف بناء 

 .رس، فزادت عىل أربع�ئة مدرسةاملدا
م زُّج به يف السجن العسـكري، ولقـي تعـذيبًا ١٩٤٥ويف سنة 

م ١٩٤٦مـارس سـنة  ١٠شديًدا من الفرنسي�، ثم أُفرج عنه يـوم 
بعد أن قىض قرابة عرشة أشهر يف السجن العسـكري بقسـنطينة، 
فقام بجوالت يف أنحاء الجزائر لتجديد النشاط يف إنشاء املـدارس 

م خـرج مـن الجزائـر إىل ١٩٥٢مـارس  ٧ندية والكتاتيب، ويف واأل 
الرشق يف رحلة عملية منظمة، وأقام يف القاهرة أسبوًعا ثم سافر 
إىل باكستان فأقام بها قرابة ثالثة أشهر متجوالً يف مـدنها الكـربى 
وألقى سبع� محارضة يف الدين والتاريخ واالجت�ع، ثم رحـل اىل 

نها والقـى فيهـا املحـارضات العديـدة، العراق فطاف مبختلف مد
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م، ثـم رجـع إىل ١٩٥٢ثم رجل اىل الحجاز يف موسم الحـج لسـنة 
م، وأخـذ يـرتدد منهـا عـىل العـراق ١٩٥٢اكتوبر  ٢٤القاهرة يوم 

وســوريا واألردن والقــدس يلقــي الخطــب واملحــارضات، وبهــذا 
كسب الشيخ اإلبراهيمي سمعة كب�ة وأصـبح أحـد الشخصـيات 

وح� انـدلعت ) ٤(رموقة يف املرشق وذا الصيت الواسع،العلمية امل
م قــام بــرحالت إىل الهنــد وغ�هــا ١٩٥٤الثــورة الجزائريــة ســنة 

 .إلمداد الثورة باملال والسالح
وقام بكل جهده يف دعم ثـورة التحريـر سـواء يف القـاهرة أو 
مــن دول عربيــة وإســالمية أخــرى، وكــذلك مــن خــالل الرســائل 

يوجهها للزع�ء والرؤساء يف مختلـف أصـقاع  والربقيات التي كان
العامل. فكان بجد زعيً� مصـلًحا مجاهـًدا، وعاملًـا عـامالً مخلًصـا، 
ــه  ــره ولســانه، وحارب ــه وفك فحــارب االســتع�ر الفرنيســ، بقلم
بنشاطه السـيايس والـدبلومايس الـذي مل يكـن لـه نظـ� يف فـرتة 

 نه وشعبه.تواجده خارج الجزائر، فكان رحالة من أجل قضية وط

 أثاره ومؤلفاته: -١/١
كان من أعضاء املجامع العلمية العربية يف دمشق والقـاهرة 
وبغداد، وله شعر إسالمي يعترب ملحمة يف تـاريخ اإلسـالم، حيـث 
يبلغ حوايل ستة وثالث� ألف بيت، كان ينرشه يف مجلة (البصائر) 

. االرتجـال املفـّوه� خطبـاءالتي كان رئيس تحريرها؛ وهـو مـن 
وقد طُبعت مقاالته يف كتاب (عيـون البصـائر)، كـ� أن لـه كتبًـا 
أخرى منها: (شعب اإل�ان) و(الثالثة) و(حكمة مرشوعية الزكـاة 

اإلسالم) و(االطراد والشذوذ يف العربية) و(التسـمية باملصـدر)  يف
و(أرسار الض�ئر العربية) و(الصفات التي جاءت عىل وزن فََعل) 

ام العربية يف موازين كل�تها) و(رسـالة يف و(كاهن أوراس) و(نظ
تــرجيح أن األصــل يف الكلــ�ت العربيــة ثالثــة أحــرف ال اثنــان) 
و(نرش الطي من أع�ل عبد الحي) و(ملحمة شـعرية) و(رسـالة 
يف مخارج الحـروف وصـفاتها بـ� العربيـة الفصـيحة والعاميـة) 

 و(األخالق والفضائل) وغ�ها كث� جًدا.
اديس عنه: عجبت لشعب أنجب مثل الشيخ قال الشيخ ابن ب

 اإلبراهيمي، أن يضلَّ يف دين، أو يخزى يف دنيا، أو يذلَّ الستع�ر.

 وفاته: -١/٢
بعد عودته اىل الجزائر، وبعد كل االحـداث السياسـية التـي  

شهدتها الجزائر عشية االستقالل، استقل الشيخ اإلبراهيمـي عـن 
بـ� االخـوة االشـقاء يف  كل تلـك القالقـل واملعـارك التـي كانـت

السالح، ومـا بيـان أفريـل املعـروف إال دلـيالً واضـًحا عـىل حـزن 
الشيخ اإلبراهيمي وحرقة قلبه عىل هذا الوطن الجريح، الذي ما 
فتئ يلملم جراحه حتـى أدخلـه هـؤالء يف جـراح ونزيـف آخـر. 

 ٢٠ووضع يف االقامة الجربية، وبقي فيهـا إىل أن توفـاه اللـه يـوم 
م، وهو الذي قال يوم ما أثناء طوافه يف ربوع البلدان ١٩٦٥مايو 

االسالمية من أجل قضية وطنه "... خطت االقدار يف صحيفتي ان 
افتح عيني عليك وانت موثقة، فهل يف غيـب االقـدار أن أغمـض 
عيني فيك وانت مطلقة؟ وكتبـت االقـدار عـيل أن ال املـك مـن 

 )٥(قربا".أرضك شربا، فهل تكتب يل أن احوز يف ثراك 

 

االستعمارية يف فكر البشري  الظاهرة-٢

 اإلبراهيمي
ككل الجزائـري�، وككـل املصـلح� العـامل�، عـاش العالمـة 
محمد البشـ� اإلبراهيمـي يف ظـل االسـتع�ر الفرنيسـ الغاشـم، 
فرأى بأم عينيه ذلك الظلم والتعسف الذي كان يعانيـه الشـعب 

لجـور، لـذلك كـان ينظـر اىل الجزائري، والتفرقة وقوان� الظلم وا
هذا املغتصب بع� البغض والكراهية الكبـ�ة، ومـن أجـل ذلـك 
سعى رفقة خليله عبد الحميـد بـن بـاديس ونخبـة مـن العلـ�ء 
ــلم�  ــ�ء املس ــة العل ــيس جمعي ــري� إىل تأس ــلح� الجزائ املص

م، وكانت جمعية دينية اصـالحية ١٩٣١ماي  ٥الجزائري� يف يوم 
ــدفها األ  ــة ه ــري تهذيبي ــعب الجزائ ــم� الش ــاظ ض ــو إيق ول ه

ومحاولة نرش العلم والـدين القـويم ومحاربـة الجمـود الفكـري 
والشعوذة التي كانت منترشة يف تلك الفرتة بفعل بعض رجـاالت 
الطرق الصوفية، وأيًضا بدعم االستع�ر من أجـل أن يطيـل نـوم 

 هذا الشعب وتجهيله.
ا األول مـن سـنة فنجد يف افتتاحية جريدة البصائر يف عدده

م، وهي افتتاحية بقلـم العالمـة عبـد الحميـد بـن بـاديس ١٩٣٥
وبعـد فـ� ينـتم علينـا النـاقمون؟ اينقمـون علينـا «فيقول فيهـا 

تأسيس جمعية دينية إسالمية تهذيبية تع� فرنسا عـىل تهـذيب 
ورفع مستواه إىل الدرجة الالئقة بسـمعة فرنسـا  وترقيتهالشعب 

شعوب وتثقيفها فاذا كـان هـذا مـا ينقمـون ومدنيتها وتربيتها لل
علينا فقدا أساءوا إىل فرنسا قبل أن يسيئوا إلينا... انظروا شيئًا ما 
إىل ما حواليكم من االمم وتأملوا فـي� تنـادي بـه الشـعوب ومـا 
تعلنــه مــن مطالــب فــإنكم اذا نظــرتم وتــأملتم حمــدتم لهــذه 

بفرنسـا وارتباطهـا الجزائر الفتية نهضتها الهادئة ومتسكها املتـ� 
القوي مببادئها وعدها نفسها جزًءا منها وقرصها لطلبها منها عىل 
أن تعطــى جميــع حقوقهــا كــ� قامــت بجميــع واجباتهــا وأن ال 

 )٦(».تقدمها يف أيام السلم من قد ال يساويها يف أيام الحرب
إن القــاري لهــذه الســطور ليشــعر يف الوهلــة األوىل أنهــا ال 

لحميد بن باديس رئـيس جمعيـة العلـ�ء تصدر من طرف عبد ا
املسلم� الجزائري�، ويظن أنها ألحد الجزائـري� الـداع� لـربط 

الناظر املدقق والعارف بخبايا تلك الفرتة  ناأللفة مع فرنسا، ولك
لسوف يدرك متام االدراك معا� الشيخ عبد الحميـد بـن بـاديس 

ائر، فلقـد كـان يف انتهاجه هذا االسلوب يف كتابة افتتاحيـة البصـ
يريد املداهنة والتخفي خلف السطور من أجل أن يطيل أنفـاس 
جريدته اإلصالحية، وأيًضا جمعيته التهذيبية وكل ذلك مـن أجـل 
هذا الشعب والـوطن، وكـان هـذا مسـلك جـل العلـ�ء يف تلـك 

 الجمعية املباركة.
ونرجــع إىل أســتاذنا محمــد البشــ� اإلبراهيمــي ونظرتــه 

كلمة االستع�ر إحـدى الكلـ�ت «فيه ما ييل: للمستعمر فيقول 
املظلومة باستع�لها يف ضـد معناهـا الوضـعي، مـع خلوهـا مـن 
النكتة التي يلمحها العرب يف مثـل هـذا النـوع مـن االسـتع�ل، 
ح� سموا البيداء املهلكة مفازة، واللديغ سلي�، والغادية قافلـة، 

التفـاؤل أو والنكتة الغالبـة يف تسـمية اليشـء باسـم ضـده هـي 
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التفريج أو حسن األدب يف الخطاب أو عدم صك االسـ�ع بسـوء 
القول. وكلمة االسـتع�ر آتيـة مـن "عمـر" ضـد "خـرب" مـع أن 
التفس� العميل لهذه الكلمة هو الخراب والتخريب، وليس فيهـا 
ــارف رصف  ــ�، وال أدري أي ص ــ�ر والتعم ــى اإلع ــن معن يشء م

واملرتجم� عن ترجمـة هـذه الجيل الذي مىض قبلنا من الكتاب 
الكلمــة مــن لغاتهــا األصــلية مبعناهــا الحقيقــي وهــو التخريــب 
والظلم والتسلط والقهر... واألسـ�ء القبيحـة ال تسـرت املعميـات 
القبيحة إال عند الصبيان وأشباه الصبيان من أمثالنا وأمثال الجيل 

 )٧(».السابق من أسالفنا الذي اقروا هذا االستع�ل

البش� اإلبراهيمي ب� مصطلح االسـتع�ر وواقـع هذه نظرة 
ــتدمار  ــتخراب واس ــه اس ــو يف حقيقت ــتع�ر وه ــمى االس ــا يس م
واستح�ر، فهكذا كان يدعوا اىل التفريق ب� ما تدعوا اليه اللغـة 
واملصطلحات وما ينظر اليه يف ارض الواقع من ان هذه الظـاهرة 

التعمـ�،  الغشومة الظلومة محال ان تكـون ايجابيـة ومقصـدها
وا�ا هي الدمار والقتل والترشـيد، وكـل معـا� البـؤس والشـقاء 

 عىل الشعوب.
ولقد وصف الشيخ اإلبراهيمي الخبث االنكليزي واالسـتع�ر 

ولكـنهم مـع « ... الربيطا� البغيض بكل�ت دقيقة ومعربة فقال 
االسف جاءوه بالكفن وهو يف ثياب العـرس، وعرضـوا النـوائح يف 

ح، وارادوا ان يعـالجوه مـن الفقـر فعـالجوه بـالفقر مواكب الفر 
ومعه الذل، وان يداووه فداووه من الحمـى بالطـاعون، وقيـدوه 
بقيد من حديد مـع مسـتعمر عتيـد وجبـار عنيـد ولـدود عـرف 
بنقض العهود وتجاوز الحدود، مع مفرتس مازالت أظافره حمـراء 

� عـىل من دماء املسلم� والعرب، ومازال واضعا قدميه النجسـت
البقاع الطاهرة من أرضنا "القناة" مـن مرصـ ويف "الحبانيـة" مـن 
العراق ويف "املفرق" من االردن، ومـازال ممتـدا كالرسـطان عـىل 
الشواطئ الرشقية لجزيـرة العـرب... كـل هـذه األوصـاف تعبـ� 

 )٨(»لجنس اسمه االنكليز
ــرى يف االســتع�ر إال الشــؤم  ــي ال ي ــان الشــيخ اإلبراهيم وك

ر والبــؤس، ففــي مقالــه الصــادر مبناســبة الــذكرى الثالثــة والـدما
أمـا االسـتع�ر فأيامـه كلهـا «... كتـب فيـه  ١٩٤٥ماي  ٨ملجازر 

نحسات، بل دهره، كله يوم نحس مستمر، محيت الفواصـل بـ� 
أيامه ولياليه، فكلها سود حوالك، يط� طائر النحس منها فال يقع 

أيها االستع�ر، أهذا جزاء  إال عىل أمم آمنة مطمئنة...، لك الويل
من استنجدته يف ساعة العرسة فأنجدك، واسترصخته ح� أيقنت 

 .)٩(»بالعدم فأوجدك؟ أهذا جزاء من كان يسهر وأبناؤك نيام...
ــورة  ــم خط ــدرك حج ــي ي ــيخ اإلبراهيم ــا الش ــده أيًض ونج
االستع�ر عىل املستوى االجت�عـي والثقـايف للمجتمـع، وبـ� أن 

فقــط هــو ذلــك التــدخل العســكري املبــارش يف االســتع�ر لــيس 
احتالل الشعوب، وا�ا خطره أكرب من ذلك، فهو كـالورم الخبيـث 
الذي يصيب الجسم ويرسي يف أجزاءه حتى يقىض عليـه فيقـول 

يبيح االستع�ر الفرنيس فـتح املقـامر لتبديـد أمـوال املسـلم�، «
إلفسـاد وفتح املخامر إلفساد عقـولهم وأبـدانهم، وفـتح املـواخ� 

مجتمعهم، وال يبيح فـتح مدرسـة عربيـة تحيـي لغـتهم أو فـتح 
هكذا كان ينظـر الشـيخ  )١٠(».مدرسة دينية تحفظ عليهم دينهم

اإلبراهيمي لالستع�ر، وكانـت تنظـر جمعيـة العلـ�ء املسـلم� 

بصفة عامة إىل هذا املستخرب الظامل، الذي كان من أول أنشطته 
المية للجزائــري�، ومحاولــة هــو محــو الشخصــية العربيــة واالســ

ــل،  ــات التجهي ــالل سياس ــن خ ــة، م ــية الجزائري ــس الشخص طم
وعمليات التمسيح التي كان يعطي لها كل الجهـود ويسـخر لهـا 
األموال والدعم املادي واملعنوي، ألنه يعلم أن بقضائه عـىل هـذا 
الدين سوف يستقر يف الجزائر باطمئنان وأمان. فلقد وصف هذا 

صــفات الســوء، ونعتــه بجميــع نعــوت الظلــم  االســتع�ر بكــل
والجور، فكان قواالً للحق ال يـرده يف ذلـك أي بـأس وأي خـوف، 
ــل  ــه بك ــه وخطب ــ يف مقاالت ــتع�ر الفرنيس ــب االس ــان يخاط وك

 الصفات التي كان يجب أن يخاطبه بها.

اإلبراهيمي وقضايا االستعمار يف  البشري-٣

 الوطن العريب
 القضية الفلسطينية: -٣/١

ــة ت ــة الجزائري ــدى رواد النهض ــطينية ل ــية الفلس ــرب القض عت
واالسالمية بصفة عامة ذات مكانة خاصة وتحتل حيـزًا كبـ� مـن 
اهــت�مهم وانشــغالهم، ولقــد كــان الشــيخ اإلبراهيمــي مهموًمــا 
بهموم األمة اإلسالمية يف جميع أقطارها، مـن طنجـة إىل جاكرتـا 

 القضـية الفلسـطينية ك� يعرب عنها مالك بن نبي، وكان ينظر إىل
بوجهة دينية وقومية وسياسية، فدينيا هي أوىل القبلت�، وثالـث 
الحرم� الرشيف�، ومرسى النبي عليه الصالة والسالم، أما قوميًـا 
ففلسط� دولة عربيـة وقعـت تحـت مخالـب العـدو الصـهيو� 
الظامل، وأما سياسيًا فكان اإلبراهيمي يدرك األهداف االسرتاتيجية 

ي حدت بـاإلنجليز لـزرع هـذا الـورم الخبيـث يف قلـب األمـة الت
واملتمثل أساًسا يف اسـتك�ل املرشـوع  )١١(اإلسالمية للقضاء عليها،

االستع�ري الهادف اىل القضاء عـىل االمـة االسـالمية، ونجـده يف 
مقاالته املنشورة عرب جريدة البصائر الغراء، ال ينىس دامئًا اخوانه 

ــ� اال  ــطهدين بن ــية املض ــذكر القض ــامل، في ــم الظ ــتدمار الغاش س
التونسية وانها قضية االخوة االشقاء، وال ينىس املغـرب الشـقيق، 
وأيًضا القضية الفلسطينية التي أطنب يف الحديث عنها باعتبارها 

 قضية اسالمية ودينية.
ويف هذا الصدد حول القضية الفلسطينية يف مقاله الصادر يف 

ئر تحت عنـوان: نـداء وتحـذير إىل ) من جريدة البصا٤٠العدد (
إن الجزائـر وطـنكم «الشعب الجزائري املسـلم العـريب، فيقـول: 

الصغ�، وإن افريقيا الش�لية وطنكم الكب�، وإن فلسط� قطعة 
من جزيرة العرب التي هي وطنكم األكـرب، وان الرجـل الصـحيح 
الوطنية هو الذي ال تلهيه األحداث عن القيـام بواجبـات وطنيـه 

هكــذا ربــط الشــيخ اإلبراهيمــي الشــعب  )١٢(».ألصــغر واألكــربا
الجزائر بانت�ئه الجغرايف والطبيعـي، وانت�ئـه العقـدي الـديني، 
ليجعــل مــن القضــية الفلســطينية هــي القضــية االوىل بالنســبة 
للشعب الجزائر، رغم ما يعانية هذا الشعب مـن نـ� االسـتع�ر 

 وجوره.
مجلـة االخـوة االسـالمية ويف السياق نفسه نجـده يكتـب يف 

العراقية يف عددها الخامس عرش، مقاالً بعنوان "هـل ملـن أضـاع 
ــد إال  ــه ال عي ـة ان ــل أمل وحرصـ ــرب وبك ــدا؟."، واعت ــط� عي فلس
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باستعادة االمـة االسـالمية وحـدتها وعزتهـا وقوتهـا، ولقـد كتـب 
مــرت عــيل وأنــا يف الجزائـر عــدة أعيــاد مــن الســنوات « يقـول: 

ح الرش فيها للعرب واملسلم� عن محضه فكنت األخ�ة التي رص 
ألقــى تلــك األعيــاد بغــ� مــا يلقاهــا بــه النــاس، ألقاهــا بــتجهم 
اضطراري وانقباض نفيس وكأن الرايئ يرا� وأنا معـه وأراه وكأنـه 
ليس معي، فقد كانت تظللني يف العيد سحائب من الكآبة لحال 

فيهم واالهـت�م  قومي العرب وإخوا� املسلم� وأنا كث� التفك�
بهم واالغت�م من أجلهم، فأغبطتهم تارة ألنهم يف راحة مـ� أنـا 
فيه وأزدريهم حينا ألنهم مل يكونوا عونا يل عىل ما أنـا فيـه، ومـا 
ــالغنم تســاق اىل الــذبح وهــي الهيــة  أشــبههم يف الحــالت� إال ب

 ».تخطف الكأل من حافتي الطريق ألنها ال تدري ما يراد بها
رب الحركة الصهيونية هي حركة عنرصية استع�رية، وكان يعت

تهدف اىل جمع شتات اليهود يف وطـن "تسـميه قـوال فلسـط�"، 
وما يفرق هذه الحركة عـن بـاقي الحركـات االسـتع�رية، كونهـا 
تستعمل نفوذها املايل لرشاء السالح والذمم فيقول: "تشـرتي بـه 

تعتمـد السكوت والنطق، وتشـرتي بـه الحكومـات والشـعوب، و 
عليه عىل الحيلة واملكر والتبايك والتصاغر يف حينه، وعىل التنمـر 

  )١٣(واإلرهاب يف فرصته".
ـة،  هكذا كان يشعر الشيخ اإلبراهيمي بكل أمل ومرارة وحرص

وجـاءت نكبـة «حول القضية الفلسطينية فيقول يف نفس املقال: 
ــا عــىل جــرح، وكانــت الطامــة  فلســط� فكانــت يف قلبــي جرًح

ة مًعا، وكانت مشغلة لفكري بأسبابها ومآسـيها وعواقبهـا والصاخ
القريبة والبعيدة... أو تـداركتم تضـييعكم لفلسـط� باالسـتعداد 
الصادق السـرتجاعها أو تـداركتم اِعراضـكم عـن الالجئـ� الـذين 
أخرجوا من ديـارهم وأمـوالهم باملسـاعي الجديـة إلرجـاعهم، أو 

بح تحت رحمة صـهيون تداركتم إه�ل املسجد األقىص الذي أص
ــات  ــة وهيه ــك الح�ي ــائل تل ــداد وس ــه وإع ــاظ يف ح�يت بالحف

 )١٤(».هيهات...
ومل يقــف دور الشــيخ البشــ� اإلبراهيمــي عنــد هــذا الحــد 
وفقــط، وا�ــا كانــت لديــه نشــاطات عمليــة يف خدمــة القضــية 
الفلسطينية، فبالرغم مـن الظـروف القاسـية التـي كـان يفرضـها 

الجزائـري� مـن أجـل قطـع صـلتهم مـع  املستعمر الفرنيس عىل
العامل العريب واالسالمي، كانت جمعية العل�ء وعىل رأسها البش� 
ــية  ـة القض ــل نرصـ ــن أج ــة م ــاعي حثيث ــوم مبس ــي تق اإلبراهيم
الفلسطينية، فقامت الجمعية عن طريق الشيخ الطيـب العقبـي 
باتصاالت حثيثة مع رجال الجمعية واالطراف السياسية املشـكلة 

ــة للحر  ــا إلغاث ــة الُعلي ــة واتفقــوا عــىل تأســيس "الهيئ كــة الوطني
م، واخت� الشـيخ البشـ� اإلبراهيمـي رئيًسـا ١٩٤٨فلسط�" سنة 

لها، ولقد لهـذه الهيئـة دوًرا سياسـيًا وتعبويًـا يف خدمـة القضـية 
وكث�ة هي تلك املقاالت والدعوات التـي وجههـا ) ١٥(الفلسطينية.

جل القضية الفلسـطينية واملسـألة الشيخ البش� اإلبراهيمي من أ 
اليهوديــة، ويف مقالــه املعنــون بـــ" فلســط� واليهــود" ذكــر 
اإلبراهيمي كيد هؤالء األعداء وظلمهم للمسـلم� عـرب التـاريخ، 
ــيخ  ــان الش ــاريخي فك ــقها الت ــطينية بنس ــية الفلس ــ� القض وب
اإلبراهيمي بحق قلً� صادقًا مدافًعا وبكـل مـا أويت مـن قـوة يف 

 لمة الحق ونرصة إخوته الفلسطيني�.إعالء ك

 قضايا المغرب العربي: -٣/٢
ومل يكن البش� اإلبراهيمي غافال عن قطره، والدول العربيـة 
الشقيقة التي تحيط بدولته، املغرب وتونس وليبيا والتـي كانـت 
كلهــا تــنئ تحــت وطــأة االســتع�ر األورويب الغاشــم مــن ايطاليــا 

ل قضايا هاته الدول التي ينتمـى وفرنسا واسبانيا. ولقد كتب حو 
اليها دينيا ولغويا وعقديا وجغرافيا ومل يكن يرى أنه يفرقـه عـن 
اِخوته سوى هـذا االسـتع�ر الظـامل، فمـع القضـية الليبيـة التـي 
تفاعل معها الجزائريون بكـل عـواطفهم وجـوارحهم عنـدما قـام 

 م بـاحتالل ليبيـا، فكانـت هبـة١٩١١االستع�ر اإليطايل يف سـنة 
شــعبية مــن أجــل نرصــ ليبيــا عــن طريــق مقاطعــة املنتوجــات 
اإليطالية وأيًضا جمع التربعات لصالح الليبي�، وأيًضا دور النخبة 
الجزائرية يف هذا األمر عن طريق الكتابات الصحفية والخطابات 
واملراسالت، فنجد عىل سبيل املثال عمر بن قدور الجزائري أحـد 

عوا بقلهم من أجل القضـية الليبيـة أبرز رواد الصحافة الذين داف
قبل الحرب العامليـة األوىل، فنجـد الشـيخ اإلبراهيمـي مـن أبـرز 
أولئك بعد الحرب العاملية الثانية، خاصة بعـد خـروج االسـتع�ر 
اإليطايل وتقسيم ليبيا إىل ثالثة مقاطعات تحـت إدارة االسـتع�ر 

 )١٦(الخبيث ب� كل من فرنسا وبريطانيا.
إخوانـه الليبيـ� مـن مكـر العـدو االنجليـزي  فها هو يحـذر

فكـان أول «... عندما أراد أن يعقد معاهدة معهم، فقال محـذًرا 
ــذا  ــىل ه ــافظوا ع ــومتكم أن يح ــيككم وحك ــن مل ــات ع الواجب
االستقالل، وأن يقدروا األمثان التي اشرتي بها...، وأن يرعوا حرمـة 

ىل الـذلل ما أريق عىل جوانبه، من دموع ودماء، وأن يديجوه عـ
الس�ح من الطرائف، وأن يجنبوه وهو يف خطواته االوىل مزالـق 
املعاهدات مـع مـن ال عهـد لـه وميثـاق، وأن يربطـوا مسـتقبله 

ك� أعـاب الشـيخ ) ١٧(».بالرشق ال بالغرب، وبالقريب ال بالغريب
اإلبراهيمي عىل الليبي� وعىل كل الشعوب املسـتعمرة اسـتع�ل 

تقالل"، ألن االستقالل يف نظـره يؤخـذ وال مصطلح "املطالبة باالس
يعطى، وأنه "جنة ال يعرب اليها إال عىل جرس من الضـحايا"، ففـي 
مقال تحت عنوان "ليبيا ماذا يـراد بهـا"، أكـد اإلبراهيمـي كلمـة 
ــعوب  ــىل الش ــا ع ــة أماله ــة خاطئ ــي كلم ــتقالل ه ــب االس طل
املستعمرة الضعف والعجـز، وهـي يف معناهـا الحقيقـي "طلـب 

 )١٨(ق من غاصبه، أو طلب امللك من سالبه.الح

وأما تونس، فقد كانت حارضة يف فكر اإلبراهيمـي ومقاالتـه 
وزياراته، فلقد كان يعتربها قبلة الجزائري�، وكانت تونس مبثابـة 
ــري�، وكــ� نعــرف فــإن جــل العلــ�ء  ــا� لكــل الجزائ املقــر الث

مع الزيتونـة واملصلح� الجزائري� درسوا يف جامعها املعمور، جـا
املبارك، لذلك كانت أوارص املحبة واالخـوة دامئـا مرتبطـة بالبلـد 
الثا� والشقيق، ورغم ان الشيخ البش� اإلبراهيمي مل يكن طالبًـا 
زيتونيا وإال أنه كان يعتز دوًما بأنه درس عىل مشايخ الزيتونة يف 
املدينة املنورة، وكان من أبـرزهم الشـيخ محمـد العزيـز الـوزير، 

لذي اخذ عليه رشح املوطأ، وفقه اإلمام مالـك، والتوضـيح البـن ا
هشام، ويقول الشيخ اإلبراهيمي يف هـذا الصـدد: "أنـا مل أتخـرج 
من الزيتونة، ومل أقرأ يف الجامع حرفًا، ولكنـي تخرجـت باملدينـة 
املنورة عىل اضواء وكواكـب الزيتونـة يف وقتـه وال أحـايب محمـد 
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ــ ــ رحم ــوزير التونيس ــز ال ــلة العزي ــببه ص ــت يل بس ــه فكان ه الل
 بالزيتونة مرعية املتات آمنة االنبتات".

فنجده يف مقاله الصادر بجريدة البصائر يف عـددها السـتون 
يعنــون مقــاالً بـــ "حيــا اللــه تــونس"، وعــدد خصــال هــذا البلــد 
وفضائله عىل الجزائر والجزائري�، وخيوط املحبة والتواص الدائم 

�ء، وشـعبها، ومدارسـها، ومعلموهـا، جمعية العلـ«بينه�، فقال 
والجمعيات املتفرعة منها، و"البصائر" وأرستها، كـل هـذا الجهـاز 
العلمــي الثقــايف العتيــد يتقــدم بالشــكر الخــالص، والثنــاء الجــم 
والتحيات الطيبات، إىل تـونس العزيـزة، مصـورة يف ذلـك الطـراز 

ة الجزائـر الرفيع من الزيتونة والهالة املحيطة بها...، وتـونس قبلـ
العلميــة، ومأرزهــا الــذي تــأرز إليــه يف النوائــب، ومنارتهــا التــي 
ترشف منها عىل الرشق وأنواره، فـال عجـب إذا حرصـت جمعيـة 

 )١٩(»العل�ء عىل متت� الحبال الواصلة ب� الجزائر وبينها.
ولقد تعززت تلك العالقة اكـرث وتوثقـت عنـدما تـم تأسـيس 

ذي كـان فرًعـا زيتونيًـا، يتبـع يف معهد عبد الحميد بن باديس، ال
ـف  جميع برامجه وامتحاناته املنـاهج املقـررة يف الزيتونـة، ويرش
عىل تلك االمتحانات ثلة من عل�ء الزيتونة، ورغم هذا االمـر إال 
ان اإلبراهيمي كان ينتقد بعض الربامج واملناهج التعليميـة التـي 

ان يف نظـره يعتمد عليها مشايخ ومس�ي جامع الزيتونة، فلقد ك
ان الجهاز التعليمـي يف الزيتونـة يحتـاج إىل االصـالح، فيقـول يف 
هذا األمر: "ان الجهاز التعليمي بجامع الزيتونة خلـالً يحتـاج إىل 
االصالح، وعلال يجب أن تـزاح، ونقـائص يجـب أن تُلغـى، وكلهـا 
بقايا من إصالحات خ� الدين، مل تعّد تصلح لخ� العلم وال لخـ� 

 )٢٠(الدين".
ــاة  هكــذا كــان الشــيخ البشــ� اإلبراهيمــي مشــاركًا يف الحي
الثقافيــة والعلميــة التونســية مــن خــالل هاتــه اآلراء التــي كــان 
ــة أو اىل حتــى السياســي�  ــه يف جــامع الزيتون يوجههــا إىل إخوان
وزع�ء الحركة الوطنية التونسية، فنجده عىل سبيل املثال يكتب 

املناضل "محمد املنصـف"، بقلب صادق وقلم عطوف جراء وفاة 
م، حيـث قـام بإصـالحات متعـددة ١٩٤٢الذي وصل العرش سنة 

وأيًضا كانت له مواقف جريئة فلذلك قامت السلطات الفرنسـية 
م، ١٩٤٨بنفيه إىل الجزائر ثم إىل فرنسا حيث تويف يف منفاه سـنة 

وكتب الشيخ اإلبراهيمي مقاالً يف جريدة البصـائر، وقـام بإرسـال 
ية إىل نجله محمد الرؤوف وإخوته يف تونس وم� جاء برقية تعز

فيها " ...إنني باسمي وباسم جمعية العل�ء املسلم� الجزائـري� 
ومن ورائها األمة الجزائرية أعرب لكم عن األسف العميـق لهـذه 

 املصيبة، وأتقدم اليكم وإىل األمة التونسية بالتعزية الخالصة".
لنقــايب واملناضــل "فرحــات ونجــده أيًضــا يف حادثــة اغتيــال ا

حشاد" يدين وبشـدة االسـتع�ر الفرنيسـ الـذي كـان وراء ذلـك 
االغتيال، وأرسل العديد من برقيات التعزية واملواسـاة لكـل مـن 
االتحاد العام التونيسـ للشـغل وايضـا، بـاي تـونس، وصـالح بـن 
يوسف وغ�هم يعرب فيها عن املـه الشـديد جـراء هـذه الحادثـة 

فلقــد كــان لتــونس يف وجــدان علــ�ء االصــالح يف ) )٢١(الفظيعــة.
الجزائر نظرة خاصة، وقرب خاص، ألنها املنارة التـي يسـتن� بهـا 
جل الجزائري� يف تلـك الفـرتة مـن الجهـل والظـالم االسـتع�ري 

الغاشم، وكانت بفضل جامعها املعمور الزيتونة القبس الذي انار 
 جوا من جامعه.عىل الجزائري�، من خالل العل�ء الذين تخر 

وأما يف القضية املغربية وعالقته مع ملكهـا محمـد الخـامس 
التـي اتسـمت بـاألخوة والتعـاطف الكبـ�، فلقـد كتـب برقيـات 
احتجاج إىل السلطة الفرنسية بسبب خلع امللك محمد الخـامس 
فقال يف إحدى برقياته املوجهة إىل رئيس الجمهورية الفرنسية ما 

سـتع�رية يف املغـرب األقىصـ أثـارت أعـ�ل حكـومتكم اال «ييل: 
غضــب العــامل اإلســالمي، كلــه عــىل فرنســا وحركــت فــيهم روح 
االنتقام ألن كل ما تفعله حكـومتكم ضـد جاللـة السـلطان يعـّد 

ولقد أرسل يف هذا الشأن ». تعديًا شنيًعا عىل سلطة دينية رشعية
العديد من الربقيات اىل الزعامات العربيـة واإلسـالمية مـن أجـل 

لتحرك والتعاطف مع امللك محمد الخامس، فكتب إىل السلطان ا
حياكم الله ونرصكم وثبت أقدامكم عىل الحق، املسلمون «يقول 

ــأرواحهم وعقــولهم يف مــوقفكم الرشــيف أمــام  كلهــم معكــم ب
 )٢٢(».االستع�ر لباغي وأساليبه املفضوحة، فأثبتوا ينرصكم الله

ب� علـ�ء وزعـ�ء وكانت هناك عالقات تواصل كب�ة بينه و 
اإلصالح يف بـالد املغـرب األقىصـ، ولقـد كانـت جريـدة الشـهاب 
والبصائر عامة بأقالم كث�ًا من املثقفـ� واملصـلح� املغاربـة مـن 
أمثال: عالل الفـايس، ومحمـد غـازي، ومـيك النـارصي، وغـ�هم. 
ولقد ذكر الشيخ إبراهيم الكتا� وهـو مغـريب، يف جريـدة العلـم 

الشيخ اإلبراهيمي ما ييل " كان يطرب كث�ًا لسـ�ع املغربية عن 
أخبار املغرب وأخبار عبد الكريم الخطايب، ك� كان يطـرب كثـ�ًا 
لس�ع النشيد املغريب.."، ويف الجهة املقابلـة أيًضـا يقـول الشـيخ 
اإلبراهيمي حول الشيخ ابراهيم الكتا� ما ييل:" لألسـتاذ البحاثـة 

إبراهيم الكتا� أحـد علـ�ء املغـرب العامل السلفي الشيخ محمد 
األفذاذ املستقل�، مكانة ممتازة يف نفوس جمعية العل�ء وصـلة 
روحية قوية بهم من أيام املرحوم األسـتاذ الـرئيس عبـد الحميـد 
ــ�ء  ــة العل ــة جمعي ــ� بحرك ــن املعجب ــا� م ــاديس، والكت ــن ب ب

ات االصالحية واملتتبع� ألطوارها ومن العامل� عىل ربـط الحركـ
 )٢٣(السلفية ببعضها البعض...".

وألنه وطني وعريب وإسالمي، فقد كان حلمه الوحدة العربية 
واالسالمية، وأن تتحد هذه االقطار املغاربيـة تحـت رايـة وغايـة 

م ١٩٥٤واحدة، ونرشت جريدة صوت الجزائر الصادرة يف فيفري 
عنوان "الشيخ البش� اإلبراهيمـي يتحـدث عـن االتحـاد"، وذكـر 

براهيمي دواعي االتحاد املغـاريب، وخبـث االسـتع�ر يف نفـث اإل 
سموم التفرقة ب� االخوة، وأن يتفطن الجميع إىل هذا األمر عـن 
طريــق التوحــد ونبــذ الخــالف، وأن تكــون القضــية هــي واحــدة 

محل أن يستقل جزء مـن «والعدو هو واحد هو االستع�ر فقال 
ة ألقاهــا علينــا املغــرب العــريب وحــده ولــتكن لنــا يف هــذا عظــ

االستع�ر لو فقهناها وهـو أنـه يـوم احتـل الجزائـر كـان يضـمر 
حتـل الجزائـر وهـو يسـتعد احتالل تونس ثم مراكش، ومن يوم اِ 

للخطوة الثانية فل� رأى الفرصة ممكنة خطـا خطوتـه ونحـن يف 
غفلة ساهون، ويوم رأى إمكان الخطوة الثالثة مل يقرص وقد بلـغ 
يف الخطوة الثالثة من استخفافه بنـا واسـتهتاره بشـأننا ان سـخر 

 )٢٤(».الجزائري ليقتل أخاه املراكيش
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اهيمي غافالً ك� يدور حولـه مـن مل يكن العالمة البش� اإلبر 
فنت ومن مخاطر تصيب العامل االسالمي، بل كان واعيًا ومستوعبًا 
كــل تلــك األزمــات الخطــ�ة، وكــان دامئـًـا يحــاول أن يأصــل تلــك 
املسائل، بتأصيل دقيـق محـاوالً ترشـيح املـرض وإعطائـه الـدواء 

كـل الالزم للشفاء منـه كليـة. والقـارئ يف مقاالتـه يجـده ُملـً� ب
القضــايا الوطنيــة والعربيــة واإلســالمية، فلــم ينىســ العــراق وال 
باكستان وال مرص وال ع�ن فكان قلمه سـياالً لكـل أحـوال أمتـه 

 )٢٥(الجريحة.

مناهضة االستعمار يف فكر  واسئل-٤

 البشري اإلبراهيمي
مل يكــن يختلــف الشــيخ اإلبراهيمــي عــن غــ�ه مــن زعــ�ء 

جهة االستع�ر الفرنيس، أو الحركة الحركة االصالحية يف قضية موا
االستع�رية بصفة عامة، ولقد كان هو وأعضـاء جمعيـة العلـ�ء 
املسلم�، اتخـذوا نهًجـا رصيًحـا وواضـًحا يف هـذا املجـال، وهـو 

الجزائري من خالل  للمجتمعاالصالح الفكري والديني والعقدي، 
ربـة نرش التعليم ومحاربة الجمود الفكري والعقدي، وأيًضـا محا

ــيط املجتمــع  ــت تحــاول تثب ــي كان ــة ورجــال الطــرق الت الطرقي
الجزائري وابقائه يف سباته العميق، وترضيته بالقدر املحتوم وهو 
االستع�ر الفرنيسـ. فكانـت جمعيـة العلـ�ء قـد حاربـت هـذا 
الفكر منذ تأسيسها عن طريق عل�ءها املخلص� العامل�، وكـان 

رفقـة صـديقه وخليلـه الشـيخ الشيخ اإلبراهيمي من أبرز هؤالء 
عبد الحميد بن باديس، ومبارك املييل، والعريب التبيسـ، وغـ�هم 

 من زع�ء االصالح يف تلك الفرتة والرعيل األول لجمعية العل�ء.
وكان الشيخ يحمل النخبة واملثقف� مسؤولية تبليـغ الرسـالة 
، الدينية واالسالمية لكل طبقات املجتمع، ومحاولة ايقـاظ الهمـم

ونرش التعليم يف أوساط املجتمع فقال يف احدى محارضاتـه التـي 
وكانت تحت عنـوان  ١٩٤٣ألقاها يف أحد نوادي تلمسان يف سنة 

أما الواجب يف حد «... "واجب املثقف� نحو األمة" وم� جاء فيه 
ذاته فهو يف الجملة إيصال النفـع والخـ� إىل األمـة ورفـع األميـة 

 العمل وتنف�ها مـن البطالـة والكسـل، والجهل عنها، وحثها عىل
وتصحيح فهمها للحياة وتنظيف أفكارها وعقولها من التخريـف، 
وتنظيم التعاون بـ� أفرادهـا ومتتـ� الصـلة والثقـة بـ� العامـة 
والخاصة منها، وتعليمهم معا� الخ� والرحمة واالحسان لجميـع 

 )٢٦(».الخلق
حلته املرشقية التي فمنذ عوة الشيخ البش� اإلبراهيمي من ر 

كانت فيها طالبًا ومدرًسا، ولقد نال قدًرا كب�ًا من العلم واملعرفة، 
واكتسب العديد من الخربات يف بالد املرشق، من الناحية الدينية 
والسياسية واإلصالحية، فمنـذ أن حـط الرحـال يف بلـده الجزائـر 

يم يف م، بدأ مبارشة يف الدعوة إىل اإلصالح ونرش التعلـ١٩٢٠سنة 
مدينة سطيف، ولقد دعا الشيخ اإلبراهيمي إىل تأسـيس مسـجد 

 ١٩٢٤أجل التعليم فيه ونرش الفكر االصـالحي، ويف سـنة  منحر 
زاره الشيخ عبـد الحمـيس بـن بـاديس، وكانـت هـذه اللقـاءات 
البداية الرسمية لتأسيس جمعيـة العلـ�ء املسـلم� الجزائـري�. 

مـن العلـ�ء واالعيـان يف  ويف نادي الرتقي الذي أسسه مجموعـة

الجزائر العاصمة، شهد ميالد جمعية العل�ء املسلم� الجزائري� 
م، التــي ضــمت صــفوة العلــ�ء واملصــلح� ١٩٣١مــايو  ٥يف 

ــاديس، البشــ�  ــن ب ــد ب ــد الحمي ــرتة: عب ــك الف ــري� يف تل الجزائ
اإلبراهيمي، العريب التبيس، مبارك املييل، االم� العمـودي، احمـد 

 املد�، إبراهيم بيوض. والتي كان من أبرز أهدافها:توفيق 

محاربة الخرافات والبدع التي شوهت اإلسالم، وبعث نهضة  •
 دينية فكرية.

محاربة اآلفات االجت�عية: كالخمر وامليرس والبطالة والجهل  •
 وكل ما يحرمه الدين وينكره العقل.

املحافظة عىل الشخصية الجزائرية التي أصبحت مهددة من  •
 الستع�ر وعمالئه من دعاة اإلدماج والفرنسة والتجنيس.ا

إنشاء املدارس الحرة يف جميع جهات القطر لتعليم النشء  •
 اللغة العربية وعلوم الدين والتاريخ.

تأسيس النوادي الثقافية لتنظيم الشباب وتربيتهم تربية  •
دينية ووطنية وتأط�هم يف منظ�ت ثقافية وكشفية 

 وغ�ها.

ف وهي مبثابة مدارس متنقلة، أو دروس سيارة إصدار الصح •
 )٢٧(يستفيد منها القراء واملثقفون يف كل زمان ومكان.

 
هكــذا كانــت رســالة وأهــداف الجمعيــة، وكــان البشــ� 
اإلبراهيمي أحد رجالها العـامل� يف هـذا املضـ�ر، فكـان معلـً� 

 . فكان من أهم الوسـائل املعتمـدةبارًعاومصلًحا وأديبًا وصحفيًا 
عندما نقول  –يف محاربة االستع�ر التي اعتمد عليها اإلبراهيمي 

اإلبراهيمي فإننـا نقصـد الحركـة االصـالحية بصـفة عامـة وهـي 
يف محاربــة االســتع�ر، أولهــا بنــاء  -املتمثلــة يف جمعيــة العلــ�ء

االنسان الجزائري بناًء سليً� صحيًحا، عىل قواعد دينية وعلميـة، 
لعلم. ونريد الرتكيز عىل هذه النقطة الهامة يف وهذا ال يتأىت إال با

فكر البش� اإلبراهيمي يف تلك الفرتة املزريـة مـن تاريخنـا، ألننـا 
نود أن نستفيد نحن منها يف مصـ�نا الحـايل، وأن نأسـس لحركـة 
علميــة واصــالحية راشــدة، مبنيــة عــىل مــا تركــه لنــا أجــدادنا يف 

 جمعية العل�ء.
 العلـ�ء واملصـلح� يف املـدن وبعد تأسيس الجمعيـة انترشـ

والقرى من أجل خدمة رسالة الجمعية وبث روح االصالح يف كل 
أقطار الجزائـري، وكـان الشـيخ البشـ� اإلبراهيمـي مـن نصـيب 
مدينة تلمسان العريقة، فبعث الحركة االصـالحية العلميـة فيهـا 
من مرقدها وأسس بها مدرسة دار الحديث التي خرجـت نخبـة 

، وهذه املدرسـة يف تلمسـان يرجـع )٢٨(جزائر وفتياتهامن فتيان ال
ـد البشـ�  ـيخ محمَّ الفضل يف فكرة تأسيسـها إىل أمـ� البيـان الشَّ
اإلبراهيمي :, وقد شـارك بنفسـه يف تخطيطهـا وقـام بتشـييدها, 
ل بنفسه، وأسـهم أهـايل تلمسـان  حتَّى إنَّه كان يرشف عىل الع�َّ

ح العلميِّ من رجاالً ونساًء بأموالهم وسواعدهم يف  بناء هذا الرصَّ
يخ البش� الفضل إىل  جمعيَّـة «بدايته حتَّى نهايته. وقد أرجع الشَّ

الفضل يف إنشاء هذه املدرسة العظيمـة «، فقال معرتِفًا: »العل�ء
، فكـلُّ »جمعيَّة العل�ء املسـلم� الجزائـريِّ�«ال يرجع ألحد غ� 
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جمعيَّـة العلـ�ء «فضل لهذا العاجز هو قطـرة مـن بحـر فضـل 
ولقد كان لدار الحديث التـي تأسسـت يف ». املسلم� الجزائريِّ�

تلمسان دور كب� يف توعية املجتمع الجزائري والتلمسـا� بصـفة 
ــث وقبــل  ــة، حي ــدر البشــ�  ١٠خاص ــن افتتاحهــا أص ــام م أي

 ١٩٣٧سـبتمرب  ١٧اإلبراهيمي دعوة عامة يف جريدة البصائر يوم 
ــا:  ــة  إن أكــرب«وجــاء فيه ــا النهضــة الجزائري دعامــة تقــوم عليه

الحديثة، هـي تأسـيس املـدارس الحـرة مبـال األمـة، وقـد قامـت 
تلمسان بقسطها من هذا الواجب فشيدت مدرسة دار الحـديث 

 )٢٩(».عىل طراز ليس له نظ� يف القطر الجزائري
هكذا كان مع مدرسة الحديث، فلقـد قـدم لهـا كـل جهـده 

 تلمسـان، وبعـث بهـا تلـك الحركـة ووقته عندما كان مستقرًا يف
نشـاطًا  تلمسـانالفكرية والعلمية والثقافية االصالحية، ونشـطة 

م، تـم افتتـاح أول ١٩٥٢مـايو سـنة  ١١فائًقا، حيث نجـد أنـه يف 
مدرسة عربية للمرأة املسلمة والتي سميت باسم مدرسة عائشة، 
وكانت بتوجيه من طرف رائد النهضة يف تلمسان شـيخنا البشـ� 

إلبراهيمي، وهي بالقرب من مدرسة دار الحـديث، فلـم يغفـل ا
الـدور الهــام للمــرأة املســلمة، التـي تعتــرب نــواة االرسة املســلمة 
واملجتمع املسلم الصالح، فكان لها املكانـة املكينـة لـدى الحركـة 
االصالحية لجمعية العل�ء املسلم� من أجل تعليمهـا وتثقيفهـا. 

املختلفة يدعوا طلبـة العلـم سـواء يف وكان يف مقاالته املتعددة و 
املعاهد واملدارس الخاصة بجمعية العل�ء املسـلم� يف الجزائـر، 
أو الطلبة الجزائري� املتواجدين عرب االقطار العربية ويف مختلف 
الجامعات االسالمية، وخاصًة البعثات العلمية إىل جامع الزيتونـة 

هــاهم فلقــد كــان يكتــب عــنهم بشــكل دوري ويــذكرهم مب
 ومبسؤوليتهم يف املجتمع وبرسالتهم يف هذا امليدان.

ــا  ــالة وجهه ــيويف رس ــيخ اإلبراهيم ــات  الش ــة البعث إىل طلب
العلمية يف جامع الزيتونة موجها لهم وأيًضا ناصًحا وراشـًدا لهـم 

املس�ة العلمي من أجل وطـنهم الـذي يحتـاج  مواصلةمن أجل 
كم، وأبقـاكم عوامـل حيـاكم اللـه وبيـا«إليهم وإىل علمهم فقال 

رفــع لهــذا الــوطن وأحيــاكم، وأطــال أع�ركــم للعربيــة تعلــون 
رصوحها وتنقشون يف األنفس ال يف األوراق رشوحها، ولهذه االمـة 
تضــمدون جروحهــا وتــداوون قروحهــا، وللمــة الحنفيــة تحمــون 

ويف رسالة وجههـا الشـيخ اإلبراهيمـي ) ٣٠(».ح�ها وترمون رماها
جرين يف بقاع العامل العريب واالسالمي من أجل اىل كل الطلبة املها

إنكـم يـا أبنـاء منـاط آمالنـا، «... طلب العلـم فقـال يف مطلعهـا 
ومستودع أمانينا، نعدكم لحمل األمانة وهي ثقيلـة، والسـتحقاق 
اإلرث، وهو ذو تبعات وذو تكـاليف، وننتظـر مـنكم مـا ينتظـره 

طن حـ� يـرىض املدلج يف الظـالم مـن تباشـ� الصـبح...، وأن الـو 
ــوه إال ليعمــروه، ومــا قطعــوه إال  ــه أنهــم أخل ــوه مــن أبنائ بخل
ليصلوه، وما فارقوه شبانا عزال إال ليعـودوا إليـه كهـوال مسـلح� 

 )٣١(».بقوة التفك�، تظاهرها قوة العلم، تظاهرها قوة العمل
ــنة  ــائر س ــدة البص ــب يف جري ــة ١٩٥٢وكت ــول دار الطلب ، ح

ة، إن خـ� مـا يكـون اإليجـاف، يف أيتهـا االمـ«بقسنطينة يقـول: 
السنوات العجاف، فال تتعليل بالسن�، فإنها تـدول، وال تعتـذري 
باألزمات فإنها تزول، وابني لنفسك ما يعود عليك نفعـه ويبقـى 

داعيًـا  الشـيخ اإلبراهيمـينعم هكذا كـان ) ٣٢(».لك أجره وشكره

راك أن للعلم وللتعليم، حريًصا عىل طلبتـه، ألنـه يـدرك متـام األد
أهم وسيلة لطرد هذا االسـتع�ر البغـيض هـو العلـم، وال حيـاة 
لألمة بغ� العلم، وكان أيًضا يعد أجياالً ملا بعد االستقالل ملرحلـة 

. أيًضـا ال ننىسـ الجانـب الثـا� الـذي لعبـه املستقلةبناء الجزائر 
البش� اإلبراهيمي يف مناهضة االستع�ر الفرنيسـ وهـو الجانـب 

والسيايس من خـالل تـدعيم الثـورة الجزائريـة بكـل  الدبلومايس
الوسائل الدبلوماسـية والسياسـية التـي كـان البشـ� اإلبراهيمـي 
فاعالً فيها ومتصالً بها، وهو ما نجده خالل تواجـده يف القـاهرة، 
من خالل الخطب والرسائل واملبادرات السياسـية التـي قـام بهـا 

 من أجل دعم الثورة الجزائرية.

ســـــــلوب السياســـــــي والديبلوماســـــــي مـــــــن أجـــــــل األ -٤/١

 مناهضة االستعمار
مــع انــدالع الثــورة التحريريــة مل يــدخر الشــيخ البشــ� 
اإلبراهيمي جهًدا يف مباركتها والـدعوة اىل املواصـلة فيهـا، فنجـد 
منذ اليوم الثا� من اندالعها أصدرت جمعيـة العلـ�ء يف مكتبهـا 

 ١١اركة، وبعد ذلك يف يـوم بالقاهرة بيانا يوضع اندالع الثورة املب
ا مقـاالً مطـوالً حـول أحـداث ، اصـدر املكتـب أيًضـ١٩٥٤نوفمرب 

ومجريات املعـارك التـي خاضـها جنـود التحريـر ضـد املسـتعمر 
نـوفمرب مـن  ١٥الفرنيس، ويف البيان الشـه� الـذي صـدر يف يـوم 

نفس السنة، زكا الشيخ اإلبراهيمـي هـذه الثـورة ودعـا الشـعب 
باركتها واحتضـانها، وأحقيـة الشـعب الجزائـري يف الجزائري اىل م

 نيل استقالله املرشوع.
ومل يقترص نشاط الشيخ اإلبراهيمي عىل هذا املجال بل كان 

جبهة  بتأسيسيرتجم أقواله إىل أفعال عىل أرض الواقع ولقد قام 
وطنية تضم العديـد مـن الشخصـيات الوطنيـة ذات االنـت�ءات 

زهم نجد حسـ� آيـت أحمـد، محمـد الحزبية املختلفة، ومن أبر 
خيرض، أحمد بن بلة، احمد بيـوض عـن حـزب البيـان والشـاذيل 
امليك واحمد مزغنة عن الحركة املصالية، وحس� لحـول ومحمـد 

ولكنهـا تجمعـت تحـت  )٣٣(يزيد عن مجموعة اللجنـة املركزيـة،
مظلة واحدة مـن أجـل الجزائـر وثورتهـا املباركـة وفقـط، وكـان 

مي من املؤسس� ومـن املفكـرين يف إنشـاء هـذه الشيخ اإلبراهي
م، والتي سميت بجبهـة ١٩٥٥الجبهة بالقاهرة يف مارس من سنة 

تحرير الجزائر ولقد جاء يف ميثاقها املوقع من طرف مؤسسيها ما 
 ييل:

تعمل الجبهة لتحرير الجزائر من االستع�ر الفرنيس،  •
ومن كل سيطرة اجنبية مستعملة كل الوسائل املمكنة 

 لتحقيق اهدافها

الجزائر جزء ال يتجزأ من املغرب العريب، والذي هو جزء  •
 من العامل العريب الكب�

الجزائر عربية الجنس مسلمة العقيدة: فهي باإلسالم  •
والعروبة كانت، وعىل االسالم والعروبة تعيش، وهي 
يف ذلك تحرتم سائر االديان، واملعتقدات، واالجناس، 

 نرصية لالستع�ر.وتشهر بسائر النظم الع
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من خـالل هـذه الجبهـة يف  الشيخ اإلبراهيميوهكذا، نشط 
الخــارج مــن أجــل إســ�ع صــوت الثــورة الجزائريــة يف مختلــف 

األنبـــاء  وكـــاالتاملحافـــل الدوليـــة والعربيـــة واإلســـالمية، ويف 
واإلذاعات ومختلف الصحف واملجالت وغ�ها م� اسـتطاع إليـه 

يالً مــن أجــل الشــعب الجزائــري الشــيخ البشــ� اإلبراهيمــي ســب
وأحقيته يف نيل االستقالل ومجابهة االستع�ر الفرنيسـ البغـيض. 

العديـد مـن الزعامـات العربيـة  الشـيخ اإلبراهيمـيولقد راسل 
واإلسالمية من أجل القضية الجزائريـة، ومـن أجـل فضـح أعـ�ل 
االستع�ر الفرنيس يف الجزائر، فراسل مع بداية الثورة التحريريـة 
الزعيم املرصي ج�ل عبد النارص من أجل رعايـة الثـورة املباركـة 
ومســاندتها ماديًــا ومعنويًــا، كــ� قامــا بشــكر الســيد أنــور 

وزير الدولة وسكرت� املؤمتر اإلسالمي العـام يف تلـك  )٣٤(السادات
الفرتة، عىل موقفه الرصيح يف مباركـة الثـورة الجزائريـة وأحقيـة 

واالســتقالل. ويف رســالة أخــرى إىل  الشــعب الجزائــري يف الحريــة
امللك السعودي فيها شكر وتقدير عىل دعمه للقضـية الجزائريـة 
يف املحافل الدولية، ودعوته إىل طرح القضـية الجزائـر يف أشـغال 
مجلس جامعة الدول العربية، من أجل اقـرار عرضـها يف جمعيـة 

 )٣٥(األمم املتحدة من طرف اململكة العربية السعودية.

البشري اإلبراهيمي واندالع الثورة  حممد-٥

 التحريرية
م، عـ� ١٩٤٠بعد وفـاة عبـد الحميـد بـن بـاديس يف أبريـل 

ــ�ء املســلم�  ــة العل ــا لجمعي الشــيخ البشــ� اإلبراهيمــي رئيًس
ــة  ــورة التحريري ــدالع الث ــة ان ــري�، وبقــى رئيســها إىل غاي الجزائ

املواقـف  املباركة، ولقد كان املتحـدث بلسـانها، فلـذلك نجـد أن
التي أتخذها البش� اإلبراهيمي تجاه الثورة املباركة عند اندالعها 

كانت متثل آراء جمعيـة العلـ�ء املسـلم�،  ١٩٥٤يف غرة نوفمرب 
وهو ما نجده يف بيانه الذي نرشه باسم مكتبـة جمعيـة العلـ�ء 

م، موقًعـا البيــان مــع الشــيخ ١٩٥٤نــوفمرب  ١٥بالقـاهرة يف يــوم 
 )٣٦(�.الفضيل الورتال 

ولكن يف بادئ األمر يجب أن نـدرك أن الثـورة التحريريـة مل 
تكن وليدة الصدفة، أو املجازفـة، إ�ـا كانـت تحرضـ وتختمـر يف 
الخفاء والرس، ومن ب� العوامل التي كانت مشـاركة يف صـناعتها 
هي جهـود جمعيـة العلـ�ء املسـلم� الجزائـري�، والكثـ� مـن 

ن هذه النقطة، فلقد كانت الجمعية الكتاب واملؤرخ� يغفلون ع
بفعل مدارسها املنترشة يف القطر الجزائري، تقوم بعملية صـحوة 
الضــم�، وأيًضــا ايقــاظ الشــعب الجزائــري مــن ســباته العميــق، 
ومحاربة الجمود الفكري والعقدي، والعمل عىل إصالح املجتمـع 
الجزائري، ليك يعرف حقه يف طلب الحرية والعيش الكريم، فلقد 
كانت كل هذه الجهود املبذولة من طرف رجال اإلصالح والعل�ء 
املخلص�، بذور لربوز تلك التيارات التحررية التي تشـكلت فـي� 

 بعد وأنتجت مثرة هي حزب جبهة التحرير الوطني.
وعنــد انــدالع أول رشارة للثــورة املباركــة تفــاجئ جميــع 

تى الزعامـات الجزائري� سواء منهم يف الداخل أو يف الخارج، وح
السياسية والوطنية، ولذلك نجد أن الكثـ� مـنهم تـردد يف بـادئ 

األمر من إبداء رأيه حـول هـذه الثـورة، ولكـن جمعيـة العلـ�ء 
والبش� اإلبراهيمي كان مـن األوائـل الـذين بـاركوا هـذه الثـورة 
وهــؤالء الشــباب الــذين اشــعلوا الثــورة ضــد املســتعمر الغاشــم 

نوفمرب يف السنة نفسها مباركًا ومحتضًنا  ١٥وأصدر البيان يف يوم 
هذا هو الصوت الذي «... هذا العمل البطويل ففي م� جاء فيه 

يسمع اآلذان الصم، وهذا هو الدواء الذي يفتح األع� املغمضـة، 
وهذه هي اللغة التي تنفذ معانيها اىل األذهان البليـدة...، إنكـم 

الطويلـة، العريضـة، كتبتم البسـملة بالـدماء، يف صـفحة الجهـاد 
فامألوها بآيات البطولة التي هي شعاركم يف التاريخ، وهـي ارث 

 )٣٧(».العروبة واإلسالم فيكم
وقبل هذا البيان الرصيح الذي صدر عن جمعيـة العلـ�ء يف 
القاهرة واملتمثلة يف الشيخ البش� اإلبراهيمـي والشـيخ الفضـيل 

لثـورة الشـعبية، وهـذا الورتال�، والذي دعا فيه باملباركـة لهـذه ا
العمل الجبار الذي قام به نخبة من الشباب املجاهد، وأكد عـىل 
الشعب الجزائري رضورة احتضان هؤالء الشباب ومباركة ثورتهم 
املجيدة. ولقد كان قبل هذا البيـان الـذي دعـا فيـه اإلبراهيمـي 
برصاحة نحو احتضان الثورة، هو البيان الصادر يف اليوم الثا� من 

م، وهو بيـان ١٩٥٤نوفمرب  ٢الع ثورة نوفمرب املجيدة، أي يوم اند 
صحفي بالدرجة األوىل وزعـه مكتـب جمعيـة العلـ�ء بالقـاهرة 
مميض من طرف الشيخ� اإلبراهيمي والـورتال�، وذكـرا فيـه أن 
هناك ثورة اندلعت يف الجزائر وأنها بش� خ� عىل كل الجزائري� 

ائر، وبينـوا أن هـذا األمـر هـو ضد الطغيان الفرنيسـ الظـامل الجـ
حتمي بسـبب مـا تعامـل بـه فرنسـا الجزائـري�، ودعـا الشـعب 
العريب اىل دعم الثورة الجزائرية وخاصة الرئيس املرصي القـومي 

 )٣٨(ج�ل عبد النارص.
وإن البش� اإلبراهيمي مل يكن يعلم يف بداية األمر من هؤالء 

 يـدعوا مبـارشة الشباب وليست له معرفة شخصية بهم، لذلك مل
اىل االنض�م اىل هؤالء الشباب، وإ�ا بـارك أع�لهـم فقـط. وكـ� 

"عليه رحمة الله" يف هذه  )٣٩(يقول الدكتور أبو القاسم سعد الله
ومن االنصاف ان نقول إن هناك فرقًا ب� تبني الثورة «... النقطة 

ـعيته ا، والدعوة لها، وب� االنض�م لجبهـة التحريـر وااللتـزام برش
م، يـدرك ١٩٥٤والذي يدرس تطور االحداث خالل خريف وشتاء 

أن اللجنة التـي كونـت جبهـة التحريـر وأعلنـت الثـورة مل تكـن 
معروفة حتى لزع�ء الحزب الذي خرجت منه، ف� بالـك بقـادة 
التنظي�ت األخرى...، حقيقة أن الجبهـة عينـت ممثلـ� منهـا يف 

يًضـا، وألن االتصـاالت قـد الخارج، وكان مقر هؤالء يف بالقـاهرة أ 
وقعت ب� هؤالء وب� الشيخ اإلبراهيمي، ولكن هـؤالء االعضـاء 
كانوا أيًضا مجهول� لدى الشيخ اإلبراهيمـي، وكـانوا قبـل الثـورة 
مجرد ممثلـ� لحـزب لـه زعـيم معـروف للشـيخ اإلبراهيمـي...، 
إضافة إىل ذلك فإن الصلة الوطيدة التي كانت ب� بعـض أعضـاء 

غرب العريب وب� السـلطات املرصـية كانـت ال تسـاعد مكتب امل
الشيخ اإلبراهيمي، عىل إعالن تأييده الرسيع لجبهة التحرير مـن 
أول وهلة، مكتفيا بتبني الثورة باعتبارها حدثًا شـعبيًا وتاريخيًـا، 

 )٤٠(».يف انتظار انجالء الوضع عن هيكلة الثورة وقيادتها الجديدة
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خرى التـي جعلـت الشـيخ البشـ� ولعل من أهم األسباب األ 
اإلبراهيمي يرتيث يف مسألة االنض�م إىل هذه املجموعـة وأيًضـا 
إىل الدعوة إىل تبني هذا الحزب الجديـد، هـو بيـان أول نـوفمرب 
الذي أصدرته جبهة التحرير مع اندالع الثورة املباركة، ولقد كـان 

�، هذا البيان خايل من مبادئ وأهداف جمعيـة العلـ�ء املسـلم
وال يت�ىش مع خطها اإلصالحي اإلسالمي العريب املعروف، لهذا مل 
يتبنى الشيخ اإلبراهيمي وهو الشخصية األوىل يف جمعية العل�ء 
ــا  املســلم�، وأيًضــا الشخصــية العلميــة الدينيــة املعروفــة وطنيً
وإسالميًا، مبدافعته عن العروبة واإلسالم وكل ما يخـص املسـلم� 

ة وغ�ها من مقومات الدين، ويف السـياق نفسـه يف الهوية واللغ
، فكيـف نتوقـع أن يتبنـى «...يذكر الـدكتور سـعد اللـه مـا يـيل 

الشيخ اإلبراهيمي ذلك البيان عـىل عالتـه، وهـو األديـب النـابغ 
واملمثل الرمز لجمعية أخـذت عـىل عاتقهـا اسـرتجاع الشخصـية 

فهومـا عنـد العربية االسالمية الجزائرية؟، نقول هذا ليك يكون م
من مل يفهم بعد ملاذا احتضن الشيخ اإلبراهيمي الثـورة مـن أول 

 )٤١(».وهلة ومل يفعل ذلك مع جبهة التحرير
ولكن مع مرور فرتة حوايل سنة من اندالع الثورة الجزائريـة، 
كان البش� اإلبراهيمي أحد األطـراف الفاعلـة يف تأسـيس جبهـة 

كانـت متـأل السـاحة  وطنية تحاول مللملة جميـع االطـراف التـي
السياسية والوطنية يف الجزائر، من أجل توحيد الصـف والكلمـة، 
وأيًضا إيصال الصوت بصفة ج�عية وليست مفردة، فتأسست يف 

ــنة  ــاهرة، يف س ــارك يف ١٩٥٥الق ــر، وش ــر الجزائ ــة تحري م، جبه
تأسيسها شخصيات وطنيـة بـارزة، منهـا ممـثيل لجبهـة التحريـر 

كتب املغـرب العـريب يف القـاهرة، وأيًضـا الوطني، وأيًضا أعضاء م
بالقاهرة  ١٩٥٥مارس  ٢١ممثيل مصايل الحاج. ولقد صدر يف يوم 

مـن أجـل ذلـك «بيان يوضع تشكيل هذه اللجنة وم� جاء فيه، 
اتخذنا نحن الجزائري� املسؤول� املقيمـ� يف القـاهرة، يف جبهـة 

الشـعب واحدة، هي جبهة تحرير الجزائر، عامل� عىل مسـاندة 
 )٤٢(».الجزائري يف كفاحه القومي من أجل الحرية واالستقالل

وهكذا كان الشـيخ اإلبراهيمـي صـوت الثـورة الجزائريـة يف 
ــا صــوتها يف مختلــف وســائل  ــة، وأيًض ــة والدولي املحافــل العربي
االعالم، ولقد كان قلمـه سـياالً يف دعـم الثـورة الجزائريـة وكتـب 

دبيـة، مـن أجـل التعريـف بهـا البيانات واملقـاالت الصـحفية واال 
صـدر بيـان عـن  ١٩٥٤نـوفمرب  ١١واالشادة بعظمتها. ففي يـوم 

مكتــب الجمعيـــة يف القـــاهرة يتضــمن بالتفصـــيل العمليـــات 
العسكرية التي قادها املجاهدون يف ليلة االول من نوفمرب، بنوع 
من التفصيل والتبي� والتوضيح، وهو بيـان منقـول مـن جريـدة 

م، ولقـد وزع ١٩٥٤نوفمرب  ٥الصادر يوم  ٢٩٢ا البصائر يف عدده
البيان عن وسائل االعالم املرصية ووكاالت االنباء هناك، من أجل 
دحض االدعاءات الفرنسية التي كانت تقـول أنهـا مجـرد أعـ�ل 
تخريبية قام بها مجموعة من قطاع الطـرق وغ�هـا، فكـان هـذا 

ا بطريقـة توضيحا أن تلك العمليات كانـت بـإرادة شـعبية وأيضـ
 منظمة.

ونجده يف برقية أرسلها اىل امللك سعود، يوصـيه فيهـا بـدعم 
القضية الجزائرية ويبارك لـه الخطـوة التـي قامـت بهـا اململكـة 
العربية السعودية من خالل توصية مندوبها يف مجلس الجامعـة 

العربية مـن أجـل أثـارة القضـية الجزائريـة يف مجلـس الجامعـة 
ا يف مجلس األمن يف األمم املتحـدة ومـ� العربية ليك يقرر عرضه

تتبعنا هذه األطـوار بـاهت�م مصـحوب باالغتبـاط «... جاء فيها: 
والرسور والدعاء لجاللتكم أن قرأنا أن سـف�كم بواشـنطن تكلـم 
باسم جاللـتكم يف قضـايا الجزائـر الدينيـة والثقافيـة والسياسـية 

 )٤٣(».كالما رسميا قويًا واضًحا وجريئًا...
د ربط الشيخ اإلبراهيمـي قضـية بـالده بالرشـع والـدين ولق

االسالمي، واعترب أن الثورة الجزائريـة هـي جهـاد يف سـبيل اللـه، 
وأنها ضد الكفار والصليب�، لذلك نجد يف بعض مقاالت أنه ربـط 
الثــورة بأســ�ء ومصــطلحات دينيــة ومــن الســ�ة النبويــة عــىل 

قاهـا مـن إذاعـة صاحبها أفضـل الصـالة والسـالم، ففـي كلمـة أل
م، كـان عنوانهـا " ١٩٥٥ماي  ١٥يوم  )٤٤(صوت العرب يف القاهرة

عربة من ذكرى بدر"، وذكر فيها الشيخ البش� اإلبراهيمي بغـزوة 
بدر الكربى والتضحية من أجل الدين االسـالمي، وح�يـة الـدين 
والعرض، وربط ب� غزو بدر وب� الحرب بـ� املسـلم� والكفـار 

، وب� االستع�ر البغيض والشـعب البسـيط األعـزل يف تلك الفرتة
الذي يطالب بحريته واسـتقالله، ويف مقالـه األخـرى أيضـا التـي 
كانت تحت عنوان " نفحات من ذكرى فـتح مكـة"، ونجـد أيًضـا 

«... تدخله باإلذاعة تحت عنوان "من وحي العيد" الذي قال فيه 
لسـعيد؟ وهـل بأي حال عدت يا عيد؟ أبالجد العاثر، أم بالجـد ا

أنت بش� لهذه األمم التي تحتفل باستهاللك، وتبتهج باستقبالك، 
ملا ترجوه من حسن الفال وتحقيق الحريـة واالسـتقالل، أم أنـت 

 )٤٥(».لها نذير بدوام الشقاء واستمرار البالء
ولقد جاد الشيخ البش� اإلبراهيمي بالعرشات باملقاالت التي 

الجزائريـة، ومحاولـة إيصـال كانت كلهـا تصـب يف دعـم الثـورة 
صوتها الحقيقي إىل كل االوساط العامليـة املختلفـة، وكـان قلمـه 
سياالً من اجلها، فكتب املقاالت والبيانـات واملنشـورات، وراسـل 
الرؤساء وامللوك والزع�ء والعل�ء وكل من كان يتوسم فيه خـ�ا 

تـي من أجل هذه الثورة املباركـة. فمـن بـ� عنـاوين املقـاالت ال
�كن أن نذكرها أيًضا نجد: "الجزائـر املجاهـدة"، " كيـف تـنجح 
ــر  ــاء الجزائ ــن أبن ــال م ــائرين االبط ــر"، "إىل الث ــورة يف الجزائ الث

 واملغرب"، "فرنسا وثورة الجزائر"، جهاد الجزائر وطغيان فرنسا".
هكذا عاش مناضالً بالقلم والكلمة والجهد واملال، ومل يـدخر 

ي يشء، ورغــم مـا عانــاه بعـد نفيــه إىل يف سـبيل قضــايا شـعبه أ 
مدينة أفلو، وذلك بعد األحداث السياسـية التـي شـهدتها الـبالد 
عشية االستقالل والتقلبات املتعددة، ولعل النداء الـذي كتبـه يف 
الذكرى الرابعة والعرشين لوفاة الشيخ عبد الحميس بن بـاديس 

ما كتب م، ولعلها من آخر ١٩٦٤أبريل من سنة  ١٦وذلك يف يوم 
الشيخ، وذكر فيها االنحراف السيايس والعقدي الذي مس الـبالد. 
ولقــد قــال الشــيخ يوًمــا يف إحــدى مقاالتــه املنشــورة يف جريــدة 

خطـت األقـدار يف صـحيفتي أن أفـتح عينـي «... البصائر ما ييل: 
عليك وأنت موثقة، فهل يف غيب األقدار أن أغمـض عينـي فيـك 

ّىل أال أملك من أرضك شربًا، فهـل وأنت مطلقة؟ وكتبت األقدار ع
فلقــد كــان شــيخنا العالمــة » تكتــب يل أن أحــوز يف ثــراك قــربًا؟

بالفعل مجاهًدا مخلًصا، وعاملًا جليالً، ومـن الشخصـيات القالئـل 
التي حافظت عىل هوية هـذا الشـعب وحافظـت عـىل مبادئهـا 
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خـاف أثناء االحتالل وبعده، فكان رجالً شهً�، صبوًرا، شجاًعا، ال ي
 يف الله لومة الئم.

 

ةُ   َخاِمتَ
هكــذا، ومــن خــالل هــذه الدراســة تطرقنــا إىل دور الشــيخ 
البش� اإلبراهيمـي يف محاربـة ومناهضـة االسـتع�ر الفرنيسـ يف 
الجزائر، وتبي� دوره اإلصالحي واالجت�عي والعلمـي والسـيايس، 
ــائل.  ــق والوس ــل الطرائ ــن أجــل دحــر املســتعمر الغاشــم بك م

 ن نجمل بعض النقاط كنتيجة لهذه الدراسة كالتايل:ونستطيع أ 

ال يعّد الشيخ البش� اإلبراهيمي شخصية علمية وفقط، وإ�ا  •
كان عاملًا عامالً مجاهًدا ومناضالً يف سبيل القضية 

 الجزائرية يف كل املحافل الدولية

لقد ناهض الشيخ اإلبراهيمي كل وسائل االستع�ر التي كان  •
س معامل الشخصية الجزائرية، ينوي من خاللها طم

 ومحاربة الدين واللغة.

استعمل الشيخ البش� اإلبراهيمي يف جهاده ضد االستع�ر  •
كل الوسائل التي كانت متاحة له، من صحافة ومساجد 

 ونوادي، وجمعيات وخطابات وغ�ها من الوسائل.

مل يكن الشيخ يفرق يف مقاالته ب� االستع�ر مه� كان  •
، وا�ا كان يخاطب كل أنواع االستع�ر مه� جنسه أو لونه

 كانت، فكان ضد االستع�ر االنجليزي وااليطايل والفرنيس...

كان يدعوا دامئًا إىل الوحدة والتآزر ب� أقطار املغرب العريب،  •
واىل توحيد الصفوف والكلمة ملجابهة االستع�ر، وكان 

  خالًصا.يدعوا إىل الدعم العريب املوحد، وكان عربيًا مسلً� 

كان الشيخ اإلبراهيمي دامئًا يدعوا إىل العلم وطلبة العلم،  •
ألنه كان يرى يف العلم املنقذ الوحيد لهذه األمة التي 
ادخلها االستع�ر يف ظل�ت الجهل واالمية، وادخلها 
الطرقيون واملشعوذون يف حركة الجمود الفكري والديني 

 والعقدي.

يمي الدور الريادي يف دعم لقد لعب الشيخ البش� اإلبراه •
ثورة التحرير أثناء تواجده بالقاهرة وذلك من خالل 
تشكيل جبهة تحرير الجزائر التي ضمت مختلف 

 الشخصيات الوطنية.
 

ويف األخ�؛ إنه ال �كن أبـًدا حرصـ تضـحيات الشـيخ البشـ� 
اإلبراهيمي أو جهوده ضد االستع�ر الفرنيس يف أوراق معدودة، 

حياته مسخرة ضد االستع�ر، ومنذ أن فتح عينيـه فلقد كان كل 
 إىل أن توسد الرثى وهو يلعن فرنسا وكل َمْن يداهن فرنسا.

 

 

 

 :الَهواِمُش 
م، ٢٠١٣، دار هومة، الجزائر، �اذج لالقتداءمحمد الصالح الصديق،  )١(

 .٤٠ص
 ، موقع بن باديس.العامل العالمة البش� اإلبراهيميعبد الله العقيل:  )٢(
، طبعة ١٩٥٦-١٩٠٠الطلبة الزيتوني� بجامع الزيتونة خ� الدين شرتة:  )٣(

 .٠٧، ص٢٠٠٩خاصة، دار البصائر، 
 .٤٢محمد الصالح الصديق، املرجع السابق، ص )٤(
 عبد الله العقيل: املرجع السابق. )٥(
يف العدد األول ليوم  افتتاحية جريدة البصائر"بن باديس: " الحميدعبد  )٦(

 .١٩٣٥ ديسمرب ٢٧
، تق: أحمد طالب ٤، جأثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )٧(

 ٣٨٠م، ص١٩٩٧، دار الغرب االسالمي، ١، طاإلبراهيمي
./ ١٩٥٣يف سنة  كلمة ألقيت بإذاعة صوت القاهرةاإلبراهيمي:  البش� )٨(

 .٢٣٨، ص٤: ج أثار البش� اإلبراهيمي
، ٣(عيون البصائر)، ج  اإلبراهيميأثار البش�البش� اإلبراهيمي:  )٩(

 .٣٣٤ص
 .٦٠م، ص٢٠٠٧، دار األمة، يف قلب املعركةالبش� اإلبراهيمي:  )١٠(
، مجلة البعد القومي يف فكر الشيخ البش� اإلبراهيميقرين مولود:  )١١(

،  مركز البص�ة للبحوث ٢٠١٤، افريل ٢دراسات تاريخية، العدد
 .٧٣واالستشارات، دار الخلدونية، ص

 ٢٠٥، ص ٢، ج أثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )١٢(
 .٤٨٥، صعيون البصائرالبش� اإلبراهيمي:  )١٣(
 ٢١٦٫٢١٧، ص ٤، جأثار البش� االبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )١٤(
 .٧٤مولود قرين: املرجع السابق، ص )١٥(
 .٦٨مولود قرين: املرجع السابق، ص )١٦(
 .٢٣٩، ص ٤، جأثار الش� اإلبراهيميبراهيمي: البش� اإل  )١٧(
 .٦٩مولود قرين: املرجع السابق، ص )١٨(
 .٢٧١، ص٢، جأثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )١٩(
محمد الطاهر بن عاشور وعبد الحميد بن باديس البش� اإلبراهيمي:  )٢٠(

، ٤٤صائر، ع ، جريدة البالنهضة العلمية يف الش�ل األفريقي :اماما
 م.١٩٤٨جويلية  ٢٦

 .٦٧مولود قرين: املرجع السابق، ص )٢١(
 ٢٣٦/٢٣٧، ص٤، جأثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )٢٢(
 .٧٠مولود قرين: املرجع السابق، ص )٢٣(
 .٣٠٢، ص٤، ج أثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )٢٤(
ت التي متس القضايا العربية واإلسالمية، أكرث حول هذه املقاال  لالطالع )٢٥(

، دار الغرب ٤، جأثار البش� اإلبراهيمييُنظر: البش� اإلبراهيمي: 
 م.١٩٩٧االسالمي، 

 .١٢٩، ص٢، جأثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )٢٦(
نشاط جمعية العل�ء املسلم� الجزائري� يف فرنسا سعيد بورنان:  )٢٧(

 ٦٤-٦٣دار هومة، ص، م١٩٥٦-١٩٣٦
، دار قرطبة، الجزائر، تراث الحركة االصالحية الجزائريةمولود عو�ر:  )٢٨(

 .٣٢٥، ص٢م، ج٢٠١١
 .٣٠٥، ص١، جأثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )٢٩(
 .١٥٢، ص٢،جأثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )٣٠(
-٢٠١، ٣(عيون البصائر)، ج اإلبراهيميأثار البش� البش� اإلبراهيمي:  )٣١(

٢٠٢ 
 .٤٥٢، ص٢، جأثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )٣٢(
 .١٢٣، صالشيخ الفضيل الورتال�سعيد بورنان:  )٣٣(
، )١٩٨١ أكتوبر  ٦ -١٩١٨ديسمرب  ٢٥ محمد أنور محمد السادات )٣٤(

 ٢٨ يف الفرتة من رئيس لجمهورية مرص العربية ثالث
 .١٩٨١ أكتوبر ٦ وحتى ١٩٧٠ مربسبت
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 .٥٧، صيف قلب املعركة) البش� اإلبراهيمي: ٣٥(
م، بقرية ١٩٠٠فيفري من سنة  ٦ولد الشيخ الفضيل الورتال� يوم  )٣٦(

"آنو" بقمم جبال بني ورتالن والية سطيف، وينتمي إىل أرسة عريقة 
الحس� اشتهرت بالعلم والصالح، ومنهم جده املشهور العامل والرحالة 

الورتال� صاحب الرحلة املشهورة املس�ة "رحلة الورتال�"، أخذ العلم 
عىل والده واع�مه ودخل املدرسة الفرنسية، وتعلم القرآن الكريم 
والفقة والنحو ومبادئ العلوم عىل أيدي عائلته، وانتقل إىل قسنطينة 

ك حيث أصبح تلميًذا لدى الشيخ عبد الحميد بن باديس، وتعرف هنا
عىل رواد الحركة االصالحية الجزائرية، ذهب ملواصلة الدراسة بجامع 
الزيتونة ولكنه مل يطل املقام هناك ورجع اىل قسنطينة مالزًما الشيخ 
ابن باديس، وكان له دور ريادي ضمن نشاط جمعية العل�ء سواء يف 
 الجزائر أو يف فرنسا، وكان له دور ريادي يف القاهرة، تويف برتكيا يوم

م، ١٩٨٧م، ويف الذكرى الثامنة والعرشين لوفاته سنة ١٩٥٩مارس  ١٢
تم نقل رفاته ودفنه مبسقط راسه مبدينة بني ورتالن بسطيف، 
بحضور شخصيات وطنية ودولية وجمع كب� من املواطن�، يُنظر: 

، ٢، دار هومة، طالشيخ الفضيل الورتال� العالمة الثائرسعيد بورنان: 
 .١٦٠-٣١ص -م، ص٢٠١٤

 .٢٢، دار االمة، صيف قلب املعركةمحمد البش� اإلبراهيمي:  )٣٧(
هو ثا�  )١٩٧٠سبتمرب  ٢٨ - ١٩١٨يناير  ١٥( ج�ل عبد النارص حس� )٣٨(

وهو . ١٩٧٠ ، إىل وفاته سنة١٩٥٦رؤساء مرص. توىل السلطة من سنة 
آخر ) ، التي أطاحت بامللك فاروق١٩٥٢ يوليو ٢٣أحد قادة ثورة 

والتي شغل منصب نائب رئيس الوزراء (أرسة محمد عيل  حاكم من
وصل ج�ل عبد النارص إىل الحكم عن طريق . يف حكومتها الجديدة

الرئيس حينها) تحت اإلقامة الجربية، وذلك بعد ) وضع محمد نجيب
وتوىل رئاسة  تنامي الخالفات ب� نجيب وب� مجلس قيادة الثورة،

 .١٩٥٦ يونيو ٢٤ تفتاء شعبي يومالوزراء ثم رئاسة الجمهورية باس
لُقب بشيخ املؤرخ� الجزائري� من مواليد  أبو القاسم سعد الله:) ٣٩(

الجزائر، باحث ومؤرخ، من والية الوادي،  م بضواحي ق�ر 1930
وفقه ودين، وهو حفظ القرآن الكريم، وتلقى مبادئ العلوم من لغة 

االجت�عي والديني. ح من رجاالت الفكر البارزين، ومن أعالم اإلصال 
، له سجل علمي حافل باإلنجازات من وظائف، ومؤلفات، وترج�ت

 م.٢٠١٤ديسمرب  ١٤تويف يوم 
 ٧، ص٥، جأثار البش� اإلبراهيميالبش� اإلبراهيمي:  )٤٠(
 ٨، ص٥، جأثار البش� اإلبراهيميالش� اإلبراهيمي:  )٤١(
 ٨، ص٥، جاهيميأثار البش� اإلبر البش� اإلبراهيمي:  )٤٢(
 .٥٧) البش� اإلبراهيمي: يف قلب املعركة، ص٤٣(
تبث من القاهرة، تم إنشائها  : هي إذاعة مرصيةإذاعة صوت العرب )٤٤(

وكانت من أول وأشهر اإلذاعات املرصية التي ، ١٩٥٣عام يوليو  ٤ يف
بثت لجميع أقطار العامل العريب باللغة العربية. اشتهرت اإلذاعة 

سية استخدمها الرئيس املرصي يف حينه ج�ل عبد النارص كوسيلة أسا
لبث خطاباته حول الوحدة العربية ومناهضة االستع�ر االجنبي 

 .للبلدان العربية
 .٨٧، صيف قلب املعركةالبش� اإلبراهيمي:  )٤٥(
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َمةُ   ُمَقدِّ
لعل من ب� أهم الشخصيات التي ال �كن إغفال اسمها عند 
التصدي لكتابة التاريخ السيايس للثـورة ال سـي� إذا تعلـق األمـر 
بهيئاتها القيادية هي شخصية بن يوسف بن خدة الذي يَُعّد أحد 

، ولعل ما ميز هذه الشخصـية هـي أبرز القادة السياسي� للثورة
أنها مل تصنع نتيجة األحداث والتطورات التي أفرزتها الثورة، كـ� 
مل تكن من اكتشافها باعتبار أن بن خدة مل يكن شخصية مغمورة 
أو بعيــدة عــن الحيــاة السياســية يف الفــرتة التــي ســبقت انــدالع 

 الثورة، بقدر ما سمحت لها هذه األخ�ة بالربوز أكرث.
املايض النضايل والسيايس لنب خدة يف الحركة الوطنية مـع  إن

حركة انتصار الحريات الد�قراطيـة جعلـه يعـتيل -حزب الشعب
ـعة كبـ�ة إىل أن  مناصب ُعليـا يف الثـورة ويتـدرج يف سـلمها برس

وصل إىل أعىل هرم القيادة السياسية للثـورة عنـدما أسـندت لـه 
. ويف اعتقادي ١٩٦١ية سنة رئاسة الحكومة املؤقتة للثورة الجزائر

أن التســليم بهــذه الحقيقــة تنفــي عــن صــعود هــذه الشخصــية 
الصــفة "الطارئــة" أو اتهامهــا "بالتســلق"، بالقــدر الــذي يعطــي 
انطباع قوي بأن هذا االرتقاء جاء نتيجة متكن بن خدة من فرض 
نفسه وحضوره بكفاءته والتزامه واحرتامـه للقناعـات التـي تـرىب 

مة أظافره أين زاد انخراطه يف الحركـة الوطنيـة يف عليها منذ نعو 
 صقلها.

ال يعترب من الشطط أو املبالغـة يف القـول إن بـن خـدة مـن 
قادة الثورة القالئل الذين صنعوا التاريخ وحفظـوه مـن النسـيان 
لتوثيقه معظم األحداث التي عايشها بعدما قيدها يف آثار علمية 

ورة، وأمـاط اللثـام عـن قضـايا غاية يف األهمية صان بها ذاكرة الث
عديدة زادت من توضـيح صـورتها وسـاهم يف تجليـة لكثـ� مـن 
الحقائق التاريخية، ك� كانت معـ� للبـاحث� يف تـاريخ الجزائـر 
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 قادة الثورة الجزائرية السياسي�

املعارص. لعل مـا يزيـد يف أهميـة الرصـيد العلمـي الـذي خلفـه 
الرجــل هــو اتســامه باملوضــوعية إىل حــد بعيــد وابتعــاده عــن 

تيــة املفرطــة التــي تطبــع الكثــ� مــن الشــهادات االنفعــال والذا
واملذكرات الشخصية لبعض الفاعل� يف هـذه املرحلـة الحساسـة 
من تاريخ الجزائر. ال �كن االدعاء بقدرة هـذه املحاولـة التـأريخ 
ملسار هذا الرجل أو حتى ملرحلة من مراحل نضاله بقدر ما متثل 

ونضاله يف الثورة،  إضاءة ملسألة مهمة متعلقة بتاريخ هذا الرجل
لعلها تجيب عن تساؤل �كن ألي متتبع لتاريخ هـذه الشخصـية 

 أن يطرحه هو: هل كان بن خدة ضحية التحاقه املتأخر بالثورة؟

أوًال: مالحظات عىل الماسر النضايل لنب 

 خدة يف احلركة الوطنية
إن التدقيق يف تتبع املسار النضايل لنب يوسف بن خـدة منـذ 

ــه بالت ــع التحاق ــة مطل ــة الجزائري ــة الوطني ــوري يف الحرك ــار الث ي
األربعينات إىل غايـة اسـتقالل الجزائـر مطلـع السـتينات يسـمح 
بالوقوف عىل حقائق تاريخية هامة يف مسـ�ة الرجـل لعـل مـن 
أبرزها مسالة تأخره يف االلتحاق بصـفوف الثـورة منـذ انطالقهـا، 

ليـل مـن وهو األمر الـذي حـاول الـبعض اسـتغالله للقـدح والتق
ثورية الرجل، السي� وأنـه كـان عـىل رأس أحـد جنـاحي الحـزب 

، وذهـب ١٩٥٤-١٩٥٣املتصارع� في� عرف بأزمة حزب الشعب 
البعض اآلخر من "رفاقه" يف درب الكفاح إىل محاولة إضفاء بعـد 
سلبي جدا عليها عندما كالت له تهم تطعـن يف إخالصـه لقضـية 

لنظر عن الخلفيات التي شعبه وتشكك حتى يف وطنيته، وبغض ا
اســتندت عليهــا هــذه األحكــام القاســية يف حــق الرجــل، ومــدى 
مجانبتها للحقيقة إال أن املؤكد والثابت تاريخيا أن بن خدة عا� 
من هذه الصفة التـي رمـت بضـاللها عـىل مسـاره النضـايل بعـد 

 اندالع الثورة.
سأسعى يف هذه املحاولة اإلحاطـة بـأهم الجوانـب املتعلقـة 

ذه املسألة، واإلجابة عىل بعض التساؤالت املتعلقـة بهـا لعلهـا به
تكشف جانب من الحقيقة التي نرتك الحكم عـىل مـدى صـحتها 
للقارئ. ولعل أبرز هذه التساؤالت ما ييل: هـل تـأخر بـن خـدة 
عن االلتحاق بالثورة مرده إىل عدم اقتناعه بها؟ وهل التحاقه بها 

؟  إىل أي مـدى أثـرت هـذه كان بسبب خشيته التأخر عن ركبهـا
املسألة عىل مساره النضايل يف الثورة؟ أمل يكـن بـن خـدة ضـحية 
أسباب أخرى غ� هذه املسألة التي تم توظيفها من طرف بعـض 

 قادة الثورة لتصفية حسابات كانت عالقة بينهم؟
إن بن يوسف بـن خـده مـن الشخصـيات الوطنيـة الثوريـة 

ومبادئهـا التـي تـؤمن بهـا،  القيادية التي حافظت عـىل قناعاتهـا
وثبتت عـىل مواقفهـا ودافعـت عنهـا يف الوقـت الـذي انسـاقت 
شخصـيات أخـرى وراء مصـالحها وإغـراءات السـلطة وامتيازاتهـا 
أثناء الحركـة الوطنيـة وثـورة التحريـر. إن تتبـع املسـار النضـايل 
للرجل يسمح بتسجيل عدة مواقف تشهد له بالثبـات واإلخـالص 

ت عليــه يف بعــض األحيــان فــرص لالرتقــاء يف للمبــادئ، مــ� فــو 

الهيئـات القياديــة للثــورة أو كانــت ســببًا يف تأخرهــا، ويف أحيــان 
أخرى مل يحافظ عىل مركـزه يف الـبعض منهـا بسـببها، يف الوقـت 

عدم تفويـت تلـك الفـرص مقابـل الرتاجـع أو  الذي كان بإمكانه
ح مجموعـة التزحزح قليالً عن تلك املبادئ، أو تغي� والئـه لصـال

 من املجموعات التي تنافست عىل السلطة والقيادة أثناء الثورة.
ال ينبغي أن يفهم من هذا التقديم بأن الغـرض منـه إضـفاء 
ايجابية مطلقة عىل س�ة الرجل ومواقفه يف مساره النضايل، بقدر 
ما نراه شهادة منا هي حق للرجل علينا فرضها بأع�له ومواقفـه 

لصادقة التي تلزم كل باحث نزيه ورفيق درب الثابتة وتضحياته ا
بعيد عن الخالفات الشخصـية واالنـت�ءات الحزبيـة والتوجهـات 
اإليديولوجية اإلدالء بها بكل موضوعية. ك� ال يعنـي هـذا أيضـا 
تنزيه هذه الشخصية مـن الوقـوع يف بعـض األخطـاء بـالنظر إىل 

ــدها يف الحــزب أو ا ــورة حجــم املســؤوليات الكبــ�ة التــي تقل لث
التحريرية، فهـو كغـ�ه مـن الشخصـيات القياديـة شـاب مسـاره 
بعض النقائص واملثالب، لكن الحقيقـة التاريخيـة تفـرض القـول 
بأن أخطاء الرجل يف مسـاره مل تصـل بـه إىل حـد االنحـراف عـن 
مبادئ وثوابت الثورة وقضيته الوطنية، أو التخيل عن مبادئـه أو 

لبية عىل مواقفه، أو يطعن يف تغي� والئه بالشكل الذي يضفي س
وطنيته ويشكك يف نزاهته، بقدر ما تعرب عن قناعات وخيارات مل 

 تكن صائبة أو متأخرة عن وقتها.
وبغض النظر عن كل هذا فإنه تجـدر اإلشـارة إىل أن الرجـل 
كان ال يرتدد يف تصحيح واستدراك أخطائه، وتعديل مواقفه كلـ� 

 واحًدا عىل هذا عندما تـأخر تب� له عدم سدادها، ونرضب مثاالً
قليال عن االلتحاق بالثورة التي مل يكـن يـؤمن إىل غايـة انـدالعها 
بأولويتها عىل العمل السيايس الذي كان يدعو إليه سـنوات قبـل 
انطالقها، أو عىل األقل كان يرى بأن وقتهـا مل يحـن بعـد، عنـدما 

لد�قراطية كان عىل رأس األمانة العامة  لحركة انتصار الحريات ا
)، لكن رسعان ما تدارك موقفه منهـا وانخـرط فيهـا ١٩٥٤-١٩٥١(

طواعية وعـن قناعـة كـ� يـذكر عنـه املـؤرخ االنجليـزي آليسـرت 
بعدما أدرك أن طبيعة االسـتع�ر الفرنيسـ وسياسـته مل  )١(هورن

 ترتك أمام الجزائري� إال خياًرا واحًدا من أجل انتزاع حريتهم.

سليب لتأخر التحاق بن ثانًيا: التوظيف ال

 خدة بالثورة
ــاق  ــأخره يف االلتح ــالة ت ــتغالل مس ــبعض اس ــاول ال ــد ح لق
ــة الرجــل أو  ــل مــن ثوري ــد انطالقهــا للتقلي ــورة عن بصــفوف الث
توظيفها من أجل محاولة إضـفاء بعـد سـلبي جـدا عـىل ماضـيه 
النضايل ك� فعل بعض رفاق دربه يف الكفاح عندما كالوا له تهـم 

لقضية شعبه وتشكك حتى يف وطنيته، وبغـض  تطعن يف إخالصه
النظر عن الخلفيات التي استندت عليها هـذه األحكـام القاسـية 
يف حق الرجل، ومدى مجانبتهـا للحقيقـة إال أن املؤكـد والثابـت 
تاريخيا أن بن خدة عا� من هذه الصفة التي رمت بضاللها عىل 
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 قادة الثورة الجزائرية السياسي�

طفـت عـىل  مساره النضايل بعد التحاقه بالثورة والتي رسعان مـا
 السطح بعدما أسندت له مناصب قيادية داخل مؤسساتها.

أعتقد جازًما بأنـه مـن الظلـم واإلجحـاف يف حـق بـن خـدة 
توظيــف هــذه املســألة للطعــن يف رشعيــة تعيينــه داخــل تلــك 
املؤسســات، أو الترســع يف قدحــه باعتبارهــا نقيصــة أو هنــة يف 

خي حتـى مس�ته النضـالية، بـل يجـب وضـعها يف سـياقها التـاري
تتضــح معاملهــا. فــاملعروف أن بــن خــدة كــان عــىل رأس األمانــة 
العامة لحركة انتصار الحريـات الد�قراطيـة ثـالث سـنوات قبـل 
انــدالع الثــورة، وهــي املرحلــة التــي عــرف فيهــا الحــزب أزمتــه 
املعروفة، أين كان بن خدة كغ�ه مـن إطـارات الحـزب منخرطـا 

منصبه يف الحزب، األمـر الـذي  فيها وطرفًا أساسيًا يف النزاع بحكم
مل يكن معه من السهل عليه الخروج من تلك األزمة مبجرد إعالن 
الثورة، وما يدعم هذا هو غيـاب أي إطـار مـن جنـاحي الحـزب 
املتصارع� انخرط يف الثـورة فـور انـدالعها، ومـن جهـة أخـرى مل 
تسعف اإلدارة االستع�رية بن خدة لينخرط يف الثـورة رسيًعـا إذ 

ــة عا ــىل حمل ــدما احــتج ع ــال يف شــهرها األول بع ــه باالعتق جلت
االعتقال التي شنتها هذه اإلدارة ضد الجزائري� وخاصة رفاقه يف 

 )٢(الحزب.
مل يلبـث بـن  ١٩٥٥بعد إطالق رساحه مـن السـجن يف مـاي 

خدة طويًال حتى التحق بصفوف الثورة، وهنا تجـدر اإلشـارة إىل 
ن وليـد الصـدفة، كـ� مل يكـن أن التحاق بن خدة بـالثورة مل يكـ

وليد تعرضه للقمـع، ولوانـه ال �كـن إغفـال دور هـذا األخـ� يف 
ترسيخ قناعته بالثورة كخيار وحيد بقي متاًحـا أمـام الجزائـري�، 
باعتبار أن فرنسا بتعاملها الفض والعنيف مع الشـعب الجزائـري 
بعد اندالع الثـورة كـان سـببًا دفـع بـالكث� مـن الشـباب الـذين 
أحسوا بالظلم إىل االلتحاق بصفوف جبهة التحرير الوطني، لكـن 
هذا ال يعني بأن الفكر الثوري عنـد هـؤالء الشـباب ومـنهم بـن 
خدة قد ولد يف لحظة تعرضهم للقمع واالعتقال الذي انجر عنـه 
إحساس كب� بالظلم، بقدر ما قطع عليهم هذا األسلوب العنيـف 

مسيطرا عـىل الـبعض مـنهم،  يف التعامل الشك والرتدد الذي كان
وحـال دون انخـراطهم يف صــفوف الثـورة منــذ انـدالعها، الســي� 

 بالنظر إىل الغموض الذي اكتنفها يف البداية.
إن ما ينبغي التأكيد عليه هنا أن عـرض هـذه الفكـرة لـيس 
الغرض منه املرافعة عن خطأ ارتكبه الرجل كانـت مسـؤولياته يف 

قيقـة هجومـات أول نـوفمرب الحزب متكنه مـن فهـم طبيعـة وح
أكرث من غ�ه، وتفرض عليه تقدم صـفوف مفجـري الثـورة  ١٩٥٤

الذين خرجوا من صلب هذا الحزب، ومن جهة أخرى ال أريد أن 
أتهم بالتبسيط باعتبار أن هذا الكالم قد ينطبق عىل شاب عادي 
أو مناضل بسيط يف الحزب، وال �كن القبـول بـه يف املقابـل مـن 

يف حزب ثوري تعرض لالعتقال من قبل وذاق مرارته إطار قيادي 
 ١٩٤٢(دخل للسـجن عـام فقـط بعـد انخراطـه يف الحـزب سـنة 

أشهر، وهـي تقريبـا الفـرتة نفسـها التـي قضـاها يف  ٨وبقي فيه 
)، ولكن أردت مـن ١٩٥٥إىل ماي  ١٩٥٤اعتقاله الثا� من نوفمرب 

سـبب خالل تسويق هذه الفكرة التأكيـد عـىل أن الرجـل عـا� ب

هذا األمر أكرث م� يستحق بعد التحاقه بالثورة وتوليـه مناصـب 
قيادية فيها، بحيث ظلت لفرتة من عمـر الثـورة سـببا وجيهـا يف 
نظر بعض رفاقه يف درب النضال والثورة  للتقليل مـن أهليتـه يف 
تويل تلك املناصب التي تقلدها، وما كان يزيد من تأكيد وجاهـة 

م هـو أن بـن خـدة مل يكـن مـن هذا الحكـم مـن وجهـة نظـره
 الثوري� يف الحزب وإ�ا كان عىل رأس املركزي� السياسي�.

هذا ومل تتوقف أبعاد هذه املسألة عند بن خدة فقـط وإ�ـا 
تم توظيفها كسهم النتقاد بعض قادة الثورة الـذين اسـتعانوا بـه 
وعمل معهم يف قيادة الثورة يف ظـروف عصـيبة كانـت متـر بهـا، 

بعيدا يف أبعاد هذه املسألة وتأث�ها عىل مسـار بـن وقد نذهب 
خــدة ونجــازف بــالقول إنهــا كانــت باإلضــافة إىل طبعــه املســامل 
وشخصيته ومستوى تكوينـه. مـن أهـم العوامـل التـي سـاهمت 
بشكل كب� يف الحد من طموحه للعب دور كب� يف جزائر ما بعد 

أخـرى  االستقالل، وهـي نفسـها العوامـل باإلضـافة إىل معطيـات
عرفتها الجزائر قبيل استقاللها جعلته يؤثر املصلحة الُعليا للثـورة 
والوطن عىل مصلحته الشخصية عنـدما استسـلم ملَـْن هـو أقـدم 
منه انخراطًا يف الثورة، وأكـرث إسـهاما يف تفج�هـا، ومل يرصـ عـىل 

 متسكه بالرشعية التي كان �ثلها.
ثورة، ويف إن الحديث عن قضية تـأخر التحـاق بـن خـدة بـال

ــورة واملواقــف  ــا للث ــة العلي ــات القيادي املقابــل حضــوره يف الهيئ
املختلفة منهـا السـي� املنتقـدة واملعارضـة لهـا مـن طـرف قـادة 
آخرين تستدعي التوقف عند أمر هـو يف غايـة األهميـة حسـب 
اعتقادي، وهي أن قضية التعي� والتمثيـل داخـل هـذه الهيئـات 

ــت مســألة شــدي ــورة كان ــاء الث ــدأ أثن ــأثر مبب دة الحساســية والت
"الرشعية الثورية التاريخية" التي كانت حًقا ال يقبل التشارك فيه 
أو التنازع عليه يف نظر القادة املفجرين للثورة، ك� مل يكن قـابال 
للتنازل أو التقادم، وكانت كل محاولـة لتجـاوزه أو تهميشـه مـن 

م االنحـراف قبل عنارص غ� منتمية لهذه املجموعة تكال لهـا تهـ
عن مبادئ الثورة، ومحاولـة االنفـراد بقيـادة الثـورة واالسـتحواذ 
عليها، ويف بعض األحيان بلغت أبعـاد خطـ�ة راح ضـحيتها عـدد 

 من القادة.

 ثالًثا: بن خدة بني اإلبعاد والرتقية
ــرط  ــن ف ــاريخي�" م ــا يعــرف "بالت ــورة أو م إن مفجــري الث

ـعية الثوريـ ة التاريخيـة جعلـوه حرصهم عـىل احـرتام مبـدأ الرش
معيارا ظل يتحكم يف مسألة قيادة الثورة الفعلية وبدرجة أقل يف 
التمثيل داخل هيئاتها القيادية، أين سـمحوا وتسـاهلوا يف بعـض 
األحيان في� يخص مسألة التمثيل داخل الهيئات القيادية للثـورة 
بوجود عنارص من خارج هـذه املجموعـة، السـي� إذا كـانوا مـن 

 العسكري�. القادة 
أما القادة السياسي� الذي يَُعّد بن يوسـف بـن خـدة واحـدا 
منهم فان تعينهم داخل هيئات الثورة كان راجًعا لعدة اعتبارات 
منها عـىل سـبيل الـذكر ال الحرصـ، حاجـة الثـورة إىل كفـاءاتهم، 
ونجاحهم يف فرض وجـودهم بالشـكل الـذي مل يسـمح بإبقـائهم 
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 قادة الثورة الجزائرية السياسي�

ولقد ازدادت أهميتهم مـع ظهـور بـوادر التسـوية  عىل الهامش.
السياسية (التفاوض) مع فرنسا، لكن كل هذا مل يشفع لهم لتويل 
املناصب التي كانت متثل السلطة والقيـادة الفعليـة التـي ظلـت 
حكرًا عىل غ�هم من التاريخي� والعسكري� ومن كـان يـدور يف 

يف القيادة بتـويل  فلكهم من األعوان والحلفاء، لتنحرص مشاركتهم
 املناصب التقنية واإلدارية وتصدر الواجهة السياسية للثورة. 

انطالقًا م� سبق �كننا املجازفة بالقول؛ أن بن خدة صـحيح 
قــد تبــوأ مناصــب قياديــة عديــدة يف الثــورة مــن عضــوية لجنــة 
ـــة يف  ـــؤون االجت�عي ـــذ األوىل، إىل وزارة الش ـــيق والتنفي التنس

، وصـوالً إىل ١٩٥٨ألوىل للثورة الجزائريـة سـنة الحكومة املؤقتة ا
، لكن لـيس أقـل منـه صـحة أن ١٩٦١رئاسة هذه الحكومة سنة 

مالحقة صفة "التأخر" ومن قبلها الصفة "املركزية" كانتا من أهم 
األســباب التــي جعلتــه قائــد مــن الصــف الثــا� يف الثــورة بعــد 

 التاريخي�.
هيئات القيادية للثـورة لقد ارتبط الظهور األول لنب خدة يف ال

مع تعيينه يف لجنة التنسـيق والتنفيـذ األوىل التـي أقرهـا مـؤمتر 
األمر الذي مل يكن مرحبًا به من طرف بعض  ١٩٥٦الصومام سنة 

القــادة بالــداخل والخــارج الــذين انتقــدوا بشــدة وجــود عنــارص 
و"الغ� تاريخية" عىل هذا املسـتوى مـن  )٣(وصفوها "باملعتدلة" 

داخــل مؤسســات الثــورة العليــا، ووصــل بهــم الحــد إىل  التمثيــل
، لكن املفارقـة التـي حصـلت هـي أن )٤(وصمها "بالغ� مخلصة" 

هذه العنارص التي أقصيت مـن مناصـبها القياديـة بسـبب هـذه 
التهم تم االستعانة بها في� بعد، ك�  تم استبدالها بعنارص أخرى 

والتوجـه الفكـري  هي أكرث اعتـداال وبعـدا عـن االنـت�ء الحـزيب
للمجموعة املفجرة للثورة، األمر الذي يطرح عدة تسـاؤالت عـن 
حقيقة إبعاد بن خدة عن لجنة التنسـيق والتنفيـذ الثانيـة التـي 

، وإبعـاده عـن وزارة الشـؤون ١٩٥٧أقرها مؤمتر القاهرة يف أوت 
يف الوقت الذي تم  ١٩٦٠االجت�عية للحكومة املؤقتة األوىل سنة 

 .١٩٦١رئاسة الحكومة املؤقتة الثانية سنة استدعاؤه ل
قبل اإلجابة عن األسـباب الحقيقـة التـي أدت إىل إبعـاد بـن 
خدة عن مسـؤولياته يف مؤسسـات الثـورة تجـدر اإلشـارة إىل أن 
مسألة إسناد مناصـب يف الهيئـات العليـا للثـورة لغـ� املفجـرين 

لـة يف كانت من القضايا الخالفية التي أثارت نقاشات حادة وطوي
اجت�عات قادة الثورة بداية من مؤمتر الصومام الذي أث�ت فيـه 
قضية الصـفات التـي يجـب أن تتـوفر يف أعضـاء هـذه الهيئـات 
بحيث يذكر لخرض بن طوبال بأن زيغود يوسف وممثيل املنطقة 
الثانية، وحتى عدد من ممثيل املناطق األخرى (الثالثة والرابعـة) 

األعضاء من املجموعات األوىل التي  كانوا مع فكرة وجوب اختيار
فجــرت الثــورة مــن أجــل الحفــاظ عــىل اإليديولوجيــة الثوريــة، 
وح�ية الثورة من حدوث أي انحراف قد يؤدي إليه إرشاك بعض 
ــالثورة يف هــذه  ــة أو املتخلفــة عــن االلتحــاق ب العنــارص املعتدل

 )٥(.الهيئات
 

إن هذه الشـهادة مـن بـن طوبـال تبعـد الشـك عـن روايـة 
جيلبار ميني الذي ذكر بأن بن طوبال كان يتهم املركـزي� بـأنهم 
عىل استعداد لتحري مسار الثورة مقابل االتفاق مع فرنسـا قبـل 
تحقيق النرص النهايئ، ويذكر بأن هذه القناعة هـي التـي حملتـه 
عـىل قبـول دعـوة كـريم بلقاسـم لـه (قبـل خروجـه إىل تـونس) 

ملركزي� يف لجنة التنسـيق برضورة االلتحاق به من أجل تهميش ا
ــذ. ــا إىل أن هــذه التهمــة حســب  )٦(والتنفي وتجــدر اإلشــارة هن

اعتقادي كانت تستند يف خلفياتها إىل ذلـك العـرض الـذي قدمـه 
بعض املركزي� منهم بـن خـدة وصـالح الونيشـ ورششـايل وعبـد 
املالك متام... إىل بن بلة الذي التقوا به بعد خروجهم من السجن 

ان ر�و االيطالية أين عرضوا عليه فكرة إنشـاء حـزب يف مدينة س
سيايس يعمل بشكل رشعـي ويتحـدث باسـم املجاهـدين، وهـي 

 )٧(الفكرة التي كانت محل ترحيب من جاك سوستيل.
إن م� ال شك فيـه؛ أن إبعـاد بـن خـدة مـن عضـوية هـذه 
املؤسسات القيادية مل يكن بسبب قلة كفاءته أو تقصـ�ه يف أداء 

ؤولياته، وهي املسألة التي ال تقبل النقاش باعتبار أن مهامه ومس
مسار الرجـل حافـل بـاألع�ل الكثـ�ة التـي قـدمها للثـورة منـذ 
انخراطه فيها، فنب خدة وأمثاله من املثقف� قدموا إضـافة كبـ�ة 
للثورة السي� عىل الصعيد التنظ�ي والتنظيمي األمـر الـذي رفـع 

ري للثورة بالشكل الذي سمح من مستوى األداء السيايس والعسك
لها بالصمود وإفشال اسرتاتيجية العدو التـي كانـت عـىل درجـة 
كب�ة من الخطورة واملناورة. إن إبعاد هذا االحـت�ل األول (قلـة 
الكفاءة والتقص�) يؤكده أيًضا إعـادة اسـتدعاؤه لتـويل مناصـب 
 قيادية أرفع يف مؤسسات الثورة السياسية م� يدحض االنتقادات

التي وجهت لعبـان بأنـه اسـتعان بعنـارص دخيلـة غـ� مخلصـة 
ــات نظــر هــي  ــي وجه ــت لتبن ــي يف نفــس الوق ــا، ويحملن ثوريً
احت�الت أخرى أراها أقرب للحقيقة حتى ولـو مل يـتم الترصـيح 

 بها من طرف من كان وراء عزله.
تكـــاد تجمـــع الدراســـات األكاد�يـــة الجـــادة والشـــهادات 

أن إبعاد بن خدة عـن لجنـة التنسـيق التاريخية املوضوعية عىل 
كان بسـبب قربـه مـن عبـان رمضـان  ١٩٥٧والتنفيذ الثانية سنة 

الذي عمل معه منذ انخراطه يف الثورة، ورغبة خصوم هذا األخ� 
يف عزلــه بعــدما بــات يشــكل مــن وجهــة نظــرهم خطــرا علــيهم 
باعتباره كان يطمح لالنفراد بقيادة الثورة ومتك� السياسي� مـن 

اله يف مؤسسـات الثـورة فقـاموا بإبعـاد مسـاعديه بـن خـدة أمث
وسعد دحلب اللذين كانـا مـن أكـرث املقـرب� إليـه، ومنـه �كـن 
القول بأن سبب إبعاد بن خدة عن هذه الهيئة هو ليس ملاضـيه 
باعتباره كان مركزيا أو لقلـة كفاءتـه، وإ�ـا كـان  نتيجـة تصـفية 

 بينهم عىل القيـادة، حسابات ب� بعض قادة الثورة ورصاع مسترت
ـاع بـ�  مبعنى أن هـذا اإلبعـاد كـان يسـتند يف خلفياتـه إىل الرص
بعض األطراف حـول القيـادة أكـرث منهـا خلفيـات مؤسسـة عـىل 

 ثوابت ومبادئ ثورية.
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إذا كان اإلبعاد األول لنب خدة عن مؤسسات قيادة الثورة ك� 
حكومة رأينا فان إبعاده عن وزارة الشؤون االجت�عية يف ال

املؤقتة الثانية راجع إىل متسكه مببدأ دخول قيادة الثورة إىل أرض 
الوطن ساحة املعركة الحقيقية، وهي الفكرة التي مل يكن 
يتحمس لها كث� من القادة الذين اسرتوحوا الخارج ورأوا بأن 
تكوين هيئة أو لجنة تتكفل بإدخال السالح للواليات كفيلة بحل 

عندما أرص بن خدة عىل هذه الفكرة ، لذلك )٨(هذا املشكل
وثبت يف موقفه هذا الذي كان يت�ىش مع املبدأ الذي أقره 
مؤمتر الصومام تم عزله من الحكومة يف إطار سياسة إبعاد 

 األصوات املخالفة.
إن ما تجدر اإلشارة إليه هو أن بن خدة عىل الرغم مـن انـه 

هـم بـاع طويـل كان من أبرز قادة الثورة السياسي� الذين كـان ل
ووزن كبــ� يف هــذا املجــال، مكنــه مــن االرتقــاء داخــل الهيئــات 
القيادية للثورة ومعرفة األسباب التي أدت يف كـل مـرة إىل عزلـه 
وإبعاده عن هذه الهيئات يزيد من تأكيد هذه الحقيقة باعتبـار 
أنه يف كل مرة يعزل إما يكون ضحية توازنات ورصاع مواقـع بـ� 

ه الهيئـات، أو ضـحية ثباتـه عـىل موقفـه، يف بعض القادة يف هذ
الوقــت الــذي مل يجــرأ فيــه أحــد مــن الــذين كــانوا وراء إبعــاده 

 باتهامه بالفشل يف أداء مهامه أو اتهامه مبخالفة مبادئ الثورة.
وما يسجل لنب خدة أيًضـا هـو أنـه عـىل الـرغم مـن إدراكـه 

مواقـف لحقيقة هذا األمر الذي تكرر معه، إال أننا مل نسـجل لـه 
معارضة لقرارات الثورة أو قيامه بعمـل انتقـامي يرضـ بهـا، مـ� 
يؤكد إخالصه لها وللمبادئ التي كان يؤمن بها السـي� إذا علمنـا 
بأنه مل يركن للراحة أو اعتزال النضال يف الفرتات التي أبعـد فيهـا 
عن مناصبه بل اسـتمر يف كفاحـه وخدمتـه لقضـية شـعبه. أيـن 

ة يف جريدة املجاهد، ك� قـاد العديـد مـن واصل كتاباته الصحفي
البعثات الدبلوماسية التي كانت تسعى لحصد الدعم واملسـاعدة 
للثورة الجزائرية يف العديد من الدول، أين حقق نجاًحـا كبـ�ًا يف 
عمله بهذا املجال، أيـن سـاعدته خربتـه ورصـيده الكبـ� الحافـل 

املؤقتـة ال بالنجاحات التي حققهـا يف السـابق جعلـت الحكومـة 
ــذك�   ــا اإلشــارة والت ــه يف هــذا املجــال، ويكفــي هن تســتغني عن

ــا، ففــي ديســمرب  ــالبعض منه ــة  ١٩٥٨ب ــن خــدة أول بعث ــاد ب ق
للحكومة املؤقتة للثورة الجزائريـة إىل الصـ� أيـن تـم اسـتقبالها 
بحفاوة وحرارة كب�ت�، وصفها بن خـدة بأنهـا "تعتـرب مـن أهـم 

ها الثورة عىل دعم مادي كب� (سالح البعثات"، ال ألنها حصلت في
مليــار فرنــك  ٢ومــؤن...) بلغــت قيمتــه حســب آليســرت هــورن 

وإ�ا ألثرها النفيس عىل املقاتل� ألن فيهـا رفـع العلـم  )٩(فرنيس،
الوطني وعزف النشيد الوطني ألول مـرة يف تـاريخ الجزائـر عـىل 
تراب دولة أجنبية، لقد جعلت أهمية حصـاد هـذه البعثـة أحـد 

ملؤرخ� الفرنسي� يعلق عليها باستعارة جميلة قـال فيهـا "لقـد ا
كانت الجبهة كذلك الصياد الذي رمى بشباكه ليصطاد أرنبا فـإذا 
به باألسد"، وتجدر اإلشارة إىل أن بن خدة هومن حث عىل هذه 

 الزيارة.

إن كل هذا يحيلنا إىل فكرة هامة كان بن خدة �ـوذج عنهـا 
بـ� بعـض قـادة الثـورة خاصـة بعـد  وهي أن الخالف الذي كان

مؤمتر الصومام أين ظهـر االنقسـام بـ� قـادة الـداخل والخـارج، 
وتطور هذا الخالف بعد تزايد الشكوك ب� بعـض األطـراف التـي 
كانت حريصة عىل قيادة الثورة، كانت له  آثارا سلبية عىل الثورة 

ش ومستقبلها ألنه أدى إىل تصفية وإقصاء إطارات، وعزل وتهمـي
أخرى ولو بشكل مؤقت من املشاركة يف إدارة املعركة، م� فـوت 
عىل الثورة فرص االستفادة من طاقاتهم وكفاءاتهم ليس يف قيادة 
العمل املسلح وتنظيمه فحسب، وإ�ا يف التنظ� ملستقبل الدولـة 
وإعادة بعثهـا بالشـكل السـليم الـذي كـان باإلمكـان أن يجنبهـا 

ات ال سـي� عـىل الصـعيد السـيايس العديد مـن األزمـات والكبـو 
 واالقتصادي.

 

ةُ   َخاِمتَ
إن تتبع مسار بن يوسف بن خدة ومواقفـه خـالل الثـورة ال 
يسمح فقط بالوقوف عىل حجم إسهام الرجل وأع�لـه يف سـبيل 
خدمة القضـية الوطنيـة، وإ�ـا أيًضـا يتـيح فرصـة التعـرف عـىل 

تصـنيفات التـي طبيعة العالقات التي كانت ب� قـادة الثـورة، وال
كانت تعرفها النخبة الثوريـة مـن قبيـل: قـادة عسـكري� وقـادة 
سياسي�، مفجرين رواد ومتأخرين تابع�، ثـوري� وغـ� ثـوري�، 
راديكــالي� ومعتــدل�... وغ�هــا مــن التصــنيفات التــي حكمــت 
العالقات في� بينهم بشكل علني أحيانًا ومسترت يف أحاي� كثـ�ة. 

ــ ــن ت ــر ع ــض النظ ــن وبغ ــا م ــنيفات وغ�ه ــذه التص داعيات ه
االعتبارات األخرى التي كان يتم االحتكام إليهـا يبقـى بـن خـدة 
من خ�ة قادة الثورة، وإطار من إطاراتها مبوصفات رجل الدولـة 
غ� أنه مل يأخذ حقه كامالً سواء يف الثورة وحتى بعد االسـتقالل، 

ل بعـدما ويكفي لالستشهاد عىل هذا هو أنه همش بعد االستقال
رفض منازعته أثناء الثورة للسلطة الرشعية التي كان عـىل رأسـها 
من طرف بعض القادة الـذين اسـتندوا يف طلـبهم للسـلطة عـىل 
مبــدأ الرشــعية التاريخيــة بعــدما بــدأت تلــوح يف األفــق بــوادر 

 االستقالل. 
ويف األخ� أختم بالقول إن بن خدة كـان رجـالً مخلًصـا وفيًـا 

بادئهــا التــي مل يحــد عنهــا، حريًصــا عــىل نجــاح للثــورة مؤمنــا مب
أهدافها التي سعى بصدق إىل تحقيقها، غ� أن ماضـيه السـيايس 
وتأخره عن موعد انطالق الثورة كانا باإلضـافة العتبـارات أخـرى 
مرتبطــة بالعالقــات التــي كانــت بــ� النخبــة الثوريــة مــن أبــرز 

 تجعلـه العوامل التي رمـت بظاللهـا عليـه بالشـكل الـذي وان مل
يدفع مثنها فإنها حالت بينه وب� ما كـان يأمـل أن يقدمـه لهـذا 

 الوطن الذي يعترب بن خدة من خ�ة أبنائه.  
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الثورة القيادية يجعل من الصعب القول بأنه� كانا غ� معني�، بغض 
النظر عن خلفيات تلك التهم، هذه الخلفيات التي ال يستبعد 
استنادها أيًضا عىل مربري التأخر عن االلتحاق بالثورة و مربر املايض 

 السيايس يف الحزب بالنسبة للرجل�.
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. (نسخة ٥٣، ص١٩٩٩منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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)، أين كان بن خدة من القادة القالئل الذين ١٩٥٩خريف  –(صيف 
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(عيل بودغن) والعقيد عيل كايف، يف ح� كان يفضل أغلب القادة 
اآلخرين البقاء يف الخارج بعيًدا عن ساحة املعركة التي كانت يف هذه 
السنة محتدمة ومختنقة بفعل قلة السالح ومخطط الج�ال شال 

 الرهيب.
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َمةُ   ُمَقدِّ
كانت الثورة التحريرية ومازالت موضوع إلهـام وإبـداع أديب 

مــن خــالل متثيالتهــا يف مجــاالت  تجلــت ،فكــريوفنــي وتســاؤل 
مختلفــة، فاقرتنــت الثــورة التحريريــة بالتــاريخ املشــرتك للبلــدان 
املغاربية وبتيار القومية العربية وباملبادئ اإلنسانية التـي كانـت 

لقـد أخـذت عـدة شخصـيات مـن فرنسا ذاتهـا حاملـة لرايتهـا. ف

النخبة املثقفة الفرنسـية عـىل عاتقهـا مهمـة الـدفاع عـن قضـية 
صوتها للعـامل  إنسانية هادفة مثل الثورة الجزائرية، التي أسمعت

ا من إميل زوال الذي اختار النضال عىل جبهة فردية بأرسه، انطالقً 
من خالل كتاباته املتميزة، وسواه من فالسفة القرن الـتاسع عرش 
أمثــال فيكتــور هيغــو، والفيلســوف الفرنيســ جــون بــول ســارتر، 

انون، الذين اختاروا االنخراط يف النضـال وصديقه الدكتور فرانز ف
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 )١٩٥٤/١٩٦٢موقف النخبة املثقفة الفرنسية من الثورة الجزائرية (

الجزائري ومنحوا أقالمهم قبل أصواتهم ملساندة الثورة الجزائرية، 
 إ�انا منهم بعدالتها وأحقية الشعب الجزائري يف نيل االستقالل.

ــة  ــة املثقف ــف النخب ــة وراء مواق ــدوافع الحقيقي ــ� ال إذا، ف
وينبثق من هذه  )؟١٩٥٤/١٩٦٢الفرنسية حول الثورة الجزائرية (

اإلشكالية سؤال� جوهرين، يتمثالن ف� ييل: مـا مفهـوم النخبـة؟ 
وما أدوار النخبة املثقفة يف املجال الثقايف واالجت�عي والسيايس؟ 
ف� تتمثل مواقف، كل من املفكـرين: فرانـز فـانون وجـون بـول 

هـذا مـا سـوف نرصـده يف مقالنـا سارتر حول الثورة الجزائريـة؟ 
قبل الخوض يف هذه الورقة البحثية، يجب اإلشارة إىل  ولكنهذا، 

النخبة، وما أدوار النخبة املثقفـة مسألة هامة وهي إبراز مفهوم 
 يف املجال الثقايف واالجت�عي والسيايس.

 أوًال: مفاهيم النخبة
وتدل كلمة النُّخبـة يف اللغـة العربيـة عـىل املختـار مـن كـل 

تحمـل يف دالالتهـا العربيـة  وعىل االصطفاء يف كل أمـر وال ،يشء
ا، فاقترصـت ا أو أيـديولوجيً ا أبستمولوجيً ا سيسيولوجيً هذه طابعً 

داللتها عىل الخربة اللسانية الرصفة التي وردت يف قواميس اللغـة 
ــوم  ــة الق ــارة إىل نخب ــتخدامات لإلش ــف االس ــة، ويف مختل العربي

ن وصفوتهم وعزوتهم. وتشتق كلمة النُّخبة يف اللغـة العربيـة مـ
انتخــب أي اختـــار، واالنتخــاب هــو االختيــار واالنتقــاء،  :الفعــل

وجـاء يف لسـان العـرب ) ١(فنخبة القوم تعني خيارهم وصفاوتهم.
البن منظور، أن كلمـة نخبـة مصـدرها الفعـل انتخـب وانتخـب 
ـــوم،  ـــة الق ــه، ونخب ــاره من ــا اخت ــة م ــاره، والنخب اليشــء أي اخت

بضم النون وفـتح الخـاء) ونخبتهم خيارهم، ويقال: نخبة القوم (
 ) ٢(وإذا قيل جـاء فـي نخـب أصحابه، أي خيارهم.

لقــد أشــار معجــم املصــطلحات السياســية والدوليــة، إىل أن 
)Elite،وهـم أقليـة  ) يقابلهـا بالعربيـة الصفوة أي: ُعلِّيـة القـوم

ا، ا قياديًـذات نفوذ تحكـم األغلبيـًة، وتلعـب هـذه الصـفوة دورً 
عـاتهم مـن خـالل االعتــراف التلقــايئ بهــم وسياسيا إلدارة ج�

ولقد جـاء يف القـواميس الفرنسـية، أن النُّخبـة أقليـة ) ٣(بصفتهم.
متميزة عن الج�عات التي تنتمي إليها بامتالكها لخاصية التفوق 
والقدرة مبـا متتلكـه مـن قـدرات وخصـائص وسـ�ت ومميـزات، 

ــ  ــرت الفرنيس ــاموس روب ــرف ق ــة بأ  Le Robertويع ــا النُّخب نه
مجموعــة مــن األشــخاص املتفــوق� يف امل�رســة االجت�عيــة يف "

حقل اجت�عي مع�، وهم �تلكون القدرة عىل التأث� يف املجـال 
 )٤(السيايس واالجت�عي".

أما منظـرو النُّخبـة، فيعـد املفكـر الفرنيسـ الطوبـاوي سـان 
سيمون من الرواد األوائل لعلم االجت�ع السيايس وهـو أول مـن 

الخطــوط العامــة لتحليــل النُّخبــة مبنهجيــة سوســيولوجية وضــع 
مكنته من النظر إىل املجتمع كهرم واسع تتمركـز يف قمتـه نخبـة 

ويقّر سان سيمون يف نظريتـه النخبويـة  )٥(توجهه وترسم مساره.
ا أن وجود النُّخبة أمر رضوري ال بد منه للحياة االجت�عية مؤكـدً 

يف إصـالح املجتمـع والنهـوض يف الوقت ذاته عىل دورهـا الكبـ� 
بالحياة السياسية فيه، وذهب إىل االعتقاد بأنـه ال �كـن تحقيـق 

اإلصالح السيايس إال بتغيـ� النُّخبـة أو تثويرهـا، ولـذا ينبغـي أن 
تسند مهمة الحكم إىل النُّخب الذكية مثل العل�ء والفنان� وكبار 
ــة  ــيمون أهمي ــد س ــة يؤك ــذه الرؤي ــناعة، وضــمن ه ــال الص رج
املؤهالت العلمية والفكريـة ولـيس االنـت�ء األرسي واالنـت�ءات 

 التقليدية األخرى يف تشكيل النُّخب وتأهيلها.
ويف نص شه� له سمي "أمثولة سـان سـيمون" وهـي مقالـة 

يرى سيمون: أن فرنسـا لـن تعـا� مـن فقـدان  ١٨١٩نرشها عام 
ثة عمياء ملوكها ونبالئها وكل أنواع سياسييها ولكنها ستصاب بكار 

إذا ما فقدت عل�ءها وصناعيها وأفضـل حرفييهـا، فالنُّخـب كـ� 
عنـدما نأخـذ مبفهـوم )٦(يراها تشكل روح األمـة وقوتهـا الخفيـة.

فألفريدو باريتو للنخبـة، بوصـفهم األفـراد األكـرث متيـزًا وحضـوًرا 
وتأث�ًا يف مجال اختصاصاتهم عندها نستطيع أن نبني عىل هـذه 

هوم النخبة الثقافية، وضمن هذا التصور �كـن الرؤية لتحديد مف
القول بأن مفهوم النُّخب الثقافية يدل يف أبسـط تعريفاتـه عـىل 
هؤالء الذين �ارسون تأث�ا أكرب يف مجال االنتاج الثقايف، والرمـزي 

سـي� الكتـاب  يف مجتمعاتهم وحقـول تخصصـاتهم الفكريـة، وال
واملنظـرون واإلعالميـون، واملنظرون واألدباء والشعراء واملفكرون 

ويتميز هؤالء بطاقتهم االنتاجية يف مجـال الفكـر والثقافـة، كـ� 
يتميزون بتأث�هم الكب� يف الروح املعنويـة والثقافيـة لشـعوبهم 
وغالبا ما �يز الباحثون ب� النخبة الثقافية واملثقفـ�، فـاملثقفون 

النخبـة  يشكلون طبقة واسعة من العامل� يف حقل الثقافة ولكن
ا يف الحياة االجت�عيـة ا وحضورً ا، وتأثً� منهم ترمز إىل أكرثهم متيًّز 

والثقافية للمجتمع، وهذا يعني أن النخبة الثقافيـة تتشـكل مـن 
كبار األدباء والكتاب واملؤرخ� والشعراء والفنان�، الذي يلعبـون 

 )٧(ا يف مجال اختصاصاتهم الفكرية واملعرفية.ا وحيويً ا مميًز دورً 

ا، فـإن ومبا أن الشأن الثقـايف مـن اختصـاص األكـاد�ي� غالبًـ
ــدً  ــدخر جه ـق� االســتع�ر الفرنيســ مل ي ا يف االســتعانة باملسترشـ

لتحقيــق غاياتــه يف البلــدان التــي يحتلهــا، خاصــة يف  الفرنســي�
الجزائر التي عدت عىل الدوام بقعة جغرافية اسرتاتيجية بالنسبة 

ئة من العل�ء والدارس� الدور األكـرب لفرنسا، فلقد كان لهذه الف
يف نجاح أغلب الحمالت الغربية عىل العامل العريب واإلسالمي منذ 

 )٨(الحروب الصليبية عىل الرشق، ورمبا قبل ذلك أيًضا يف األندلس.
ولطاملا غطى االسترشاق الفرنيسـ عـىل االحـتالل العسـكري ومـا 

سا تهدف إىل نرش انجر عنه من مآيس بادعاء زائف مفاده أن فرن
رسالة حضـارية يف الوسـط الجزائـري، وتعليمـه اللغـة الفرنسـية 
ليكون أقرب إىل منابع الحضارة الغربية، متناسيًا أنه "ال توجد وال 
ــدقيق للكلمــة، ألن  ــاملعنى ال ــة ب �كــن أن توجــد حضــارة عاملي
الحضارة تفرتض تواجد ثقافات متنوعة للغاية، بل هي تتمثـل يف 

نفســه، وال �كــن للحضــارة العامليــة أن تكــون إال  هــذا التواجــد
تحالًفا، عىل الصعيد العاملي، ب� ثقافات تحافظ كل واحدة منهـا 

، ورغم ذلك فإن ادعاءهم مل يصمد طويالً) ٩(عىل طابعها الخاص''.
وكشف الزمن بطالنه من خالل التمييز العنرصي، واالضطهاد غ� 

حتى أولئك الـذين صـدقوه األخالقي الذي تعرض له الجزائريون، 
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 )١٩٥٤/١٩٦٢موقف النخبة املثقفة الفرنسية من الثورة الجزائرية (

يف بدايــة األمــر عــن حســن نيــة، وأرســلوا أبنــاءهم إىل املــدارس 
  الفرنسية.

ولعل الكاتب الفرنيس أوغست برنارد كان أوضح عندما أبان 
عن الهدف الحقيقي لالستع�ر الفرنيس يف الجزائر إذ يقول: "إننا 

غــة مل نحرضــ إىل الجزائــر إلقــرار األمــن، بــل لنرشــ الحضــارة والل
واألفكار الفرنسية.. وليست الجزائر مسـتعمرة كالهنـد الصـينية.. 
ولكّنها جزء من فرنسا ك� كانت أيام روما.. إننـا نريـد أن نجعـل 

.. وسـيتم والعـاداتهناك أجناساً، تندمج فينا عـن طريـق اللغـة 
رغم محاولـة تغيـ� معـامل  )١٠(هذا بعد نرش لغة فيكتور هوغو".

الل محاربة مقومـات الشخصـية املحليـة الثقافة الجزائرية من خ
بأبعادهــا املختلفــة، إال أن القضــية الجزائريــة كانــت مــن أعــدل 
القضايا العاملية، بدليل الدعم القـوي والشـعارات املسـاندة لهـا، 
التي رفعها كل ثوار العامل نرصة لها ضد االستع�ر الفرنيس، ومـن 

اءت من أبنـاء أبرز صور هذه املساندات واإلعالنات، تلك التي ج
جلدة املحتل ذاته الذين كانوا يؤمنون بحق تقريـر مصـ�ه، مـن 

جنـود فرنسـي� كلهـم رفعـوا  وحتـىمثقف� وأطبـاء وسياسـي�، 
شـــعار الجزائـــر جزائريـــة، ووقفـــوا وقفـــة مناهضـــة لإلجـــرام 
االستع�ري الذي متارسه فرنسا يف حق الشعب الجزائـري وشـقوا 

مختلفــة طريقــاً للحريــة رفقــة مناضــل� آخــرين مــن جنســيات 
 والعدالة، وكونوا شبكات لدعم الثورة الجزائرية.

وقد سلك هذه السبيل مؤرخون وباحثون آخرون، منهم ب�ك 
، أثناء حرب التحريـر كتـاب ج ١٩٦٠وامريت، حتى ظهر يف سنة 

ب�ك، ألكست، وبرونا ونويش،" الجزائر ماضيها وحارضها"، "نطاق 
املؤرخون موقفا  هؤالءية"، فقد وقف ومراحل نشأة الجزائر الحال

رصيحا ضد مزاعم النظـام االسـتع�ري، وأثبتـوا أن أمـة تكونـت 
إن التـاريخ واألحـداث قـد  )١١(تدريجيا خالل التاريخ يف الجزائـر.

أحبطــت مكائــد الكائــدين، ولســنا اليــوم يف مقــام حســاب مــع 
ة خصومنا باألمس، بل إننا نعرتف لهؤالء املؤرخ� مبا يعتـرب خدمـ

ــا ال نقبــل أخطــائهم وال اســتنتاجاتهم املغرضــة يف  للعلــم، ولكنن
تأويل تاريخنا وفهمه، ألنها اسـتنتاجات أملتهـا ظـروف وسياسـة 
معروفة، ونحن ال نقدر املؤرخ� املتـأخرين الـذين توخـوا جـادة 
الصواب أحيانـا عـن غـ� قصـد أو كـانوا بسـبب تطـرفهم عـامال 

لقد أخذت بعض النخبة املثقفة ف )١٢(ليقظتنا وتنبيهنا من غفلتنا.
عىل عاتقها مهمة الدفاع عن قضية إنسـانية هادفـة مثـل الثـورة 

الـذين التزمـوا الجزائرية، التـي أسـمعت صـوتها للعـامل بـأرسه، و 
مببادئهم ودافعوا عنها منذ الحرب العامليـة الثانيـة حتـى الثـورة 
الجزائرية، وحاولوا تجسيدها يف الواقـع حيـث نجـد أن بعضـهم 

ارك مشاركة فعلية يف تحرير الجزائـر، والـبعض اآلخـر بالكتابـة ش
واملساندة املطلقة لشعب غ� شعبهم، ومن بينهم: (فرانز فانون، 

 جان بول سارتر).  

 ثانًيا: فرانز فانون
إنه من أهم أصـدقاء الثـورة الجزائريـة واملسـاندين للقضـية 

تقـوم بـه فرنسـا  الجزائرية العادلة، الذين تبنوا موقًفا معاديًا ملـا

من جرائم حرب ضد الشعب الجزائري، نجد فرانز فانون الذي مل 
، ١٩٥٤يكن يعلم يشء عن الثورة الجزائرية يف الفاتح من نوفمرب 

وقد انطلقـت هـذه األخـ�ة وفـانون يتـابع أخبارهـا مـن خـالل 
 الصحف االستع�رية.

، بفــور دي فــرانس بجزيــرة ١٩٢٥فرانــز فــانون مــن مواليــد 
ــاهض املارت ــي ومن ــر اجت�ع ــ ومنظ ــب نفيس ــو طبي ــك، وه يني

، ثـم نقـل ١٩٤٣لالستع�ر، التحق بالقوات الفرنسية الحرة سـنة 
، ثـم إىل رششـال وبجايـة حيـث ١٩٤٤للمغرب يف مدينة الربـاط 

، ونشـط فـانون ١٩٤٦جـانفي ١٣أنهى خدمته العسكرية بتاريخ 
�ري سياسيا يف مدينـة البليـدة وبـدأ يف التفكـ� بالوضـع االسـتع

للمســتوطنة وبعــد استكشــافه لــألرضار النفســية التــي يخلفهــا 
ـــهم يف  ـــان يفحص ـــذين ك ـــرىض ال ـــالل امل ـــن خ ـــتع�ر م االس

ــان  )١٣(املستشــفى. ــه غلي ــه رجــل يف مظهــره هــدوء ويف داخل إن
 مستمر، أنيق اللباس، لطيف الحركة، لكنـه متواضـع عـن إ�ـان،

لشعوب، مثل� ا أفضل لكل األنه اعتنق االشرتاكية وآمن بها مصً� 
آمن بالوحدة كأضمن طريق لشعوب إفريقيا؛ مرهف الحساسية، 
لكنه مؤمن برضورة العنف للقضاء عىل االستع�ر، قدس املبـادئ 
التي اعتنقها إىل درجة أنـه طبقهـا يف حياتـه، ومل يجعلهـا مجـرد 
نظريات، طبقها رغم ما تعرض له من متاعب كان يف غنـى عنهـا 

المع أمامه مسـتقبل مـيلء باألضـواء  كطبيب نفيس ناجح وكاتب
 )١٤(واآلمال.

طريق الرصاحة والنظرة السليمة هـو الـذي قـاده إىل الثـورة 
الجزائرية، ألنه فهم بحساسيته املرهفة وبتفك�ه العميق إن ثورة 
الجزائر ليست حركة وطنية محليـة، ولكنهـا حركـة تنترشـ أفقيًـا 

تع�ر، ومع كـل فتؤيد وتتضامن مع كل أرض بها معركة ضد االس
ــ ا فتحــارب كــل رواســب نفــس تــرفض االســتع�ر ومتتــد عموديً

"العنرصية"، والتفك� الرجعي لـذلك ارمتـى فيهـا مـن غـ� تـردد 
وخدمها بقلمه وفكـره ونشـاطه، خـدمها يف البليـدة حيـث كـان 
مديرا ملستشفى األمراض العقلية يشتغل مع مناضـيل الجبهـة يف 

كفاح عىل مناضيل الجبهـة، مـن كل املهام التي تفرضها ظروف ال
ــاء  ــادة أثن ــواء الق ــالح، إىل إي ــل الس ــالجرحى، إىل حم ــة ب العناي
تنقالتهم وخدمها محـرًرا يف املقاومـة الجزائريـة ثـم يف املجاهـد 
وخدمها رئيًسا لبعثـة الحكومـة الجزائريـة يف غانـا، حيـث وجـد 
ــدة  ــتحمس بالوح ــه امل ــاض وتعلق ــاطه الفي ــبًا لنش ــا خص مرتًع

، خـدمها مبـا خلـده يف كتابيـه "العـام الخـامس للثـورة اإلفريقية
 )١٥(الجزائرية"، "املعذبون يف األرض".

نقطـة االلتقـاء وااللتفـاف لكـل التيـارات  ١٩٥٨وتعترب سـنة 
الوطنيــة واألحــزاب السياســية والجمعيــات النقابيــة، يف صــفوف 
جبهة التحرير الـوطني والـذي تـّم تأسـيس جريـدة املجاهـد، يف 

هي لسان حال جبهة التحرير الوطني، حيث كلف و  ١٩٥٦جوان 
، قـد ورد يف املنطلقمبهمة اإلعالم ومن هذا  ١٩٥٧فانون يف سنة 

جريدة املجاهد مقتطفات العام الخامس للثورة الجزائرية، وهـو 
، واملسـاند للثـورة من أهم كتاباته التـي توضـح موقفـه اإليجـايب

الجزائرية واملعادي لالستع�ر الفرنيسـ وهـو عبـارة عـن دراسـة 



  
  
  

 
 
 
 

 

 مقاالت

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨مارس  – العدد التاسع والثالثين – حادية عشرةالسنة ال ١١٢

 

 

 

 )١٩٥٤/١٩٦٢موقف النخبة املثقفة الفرنسية من الثورة الجزائرية (

تحليلية للمجتمع الجزائري، والتحـوالت الجذريـة التـي حصـلت 
داخل املجتمـع بفضـل الثـورة، ومـا أدخلتـه مـن نظـرة جديـدة 
للحياة، وقد اعتمد عىل مالحظاته وتجاربه الشخصـية كمناضـل، 

ــيش التح ــ يف ج ــب نفيس ــر وطبي ــة التحري ــوطني وجبه ــر ال ري
 )١٦(الوطني.

يف خدمـة الثـورة الجزائريـة بكـل حريـة  "فانون"إن انخراط 
ووعي وفاعلية جعلـه �وذًجـا ثوريًـا عمليًـا، متميـزًا عـن غالبيـة 
املثقف� والسياسي� الفرنسي�، وقد قاده فهمـه الـواعي لجـوهر 

ل إىل مشكلة الجزائر إىل إدانة خطاب االستع�ر بقلمـه ثـم تحـو 
االنخراط يف صفوف الثورة ودعم املجاهـدين، وذلـك مـن خـالل 

ومبعنـى آخـر؛ أن تأييـد ) ١٧(مشاركته الفعلية يف الثورة التحريرية.
فــانون للثــورة الجزائريــة والوقــوف بجانبهــا هــو كســب مئــات 
املثقف� إىل جانب القضية العادلـة وعنـدما كتـب سـارتر متهيـًدا 

وّضـح بـأن فـانون أكـد تضـامنه لكتاب فـانون "معـذبو األرض"، 
الكامل مع الشعب الجزائري كفرد فرنيسـ، وعنـد تشـييع جنـازة 
فانون ّرصح ممثل عن الحكومة الجزائريـة املؤقتـة السـيد كـريم 
بلقاسم قائالً: "فرانس فانون مثالك يبقى دامئًا حيًا نم واسـرتح يف 

سـتقالل سالم فالجزائر لن تنساك أبًدا"، وفعالً فالجزائر يف عهد اال 
مل تنىس فانون، بل شيدت مؤسسـات باسـمه وكتبـت عنـه عـدة 

 )١٨(كتب وبحوث أكاد�ية يف الجامعات الجزائرية.

 اسرترثالًثا: جان بول 

قبل التطرق اىل موقف جان بول سارتر من الثورة الجزائرية، 
 يجدر بنا أن نتطرق أوًال إىل حياته بإيجاز؛ إذن من هو سارتر؟

 
ببـاريس، بـدأ  ١٩٠٥جوان  ٢١ارتر، ولد يف جان بول أ�ارد س

بثانوية ه�ي الخامس ببـاريس،  ١٩١٥حياته الدراسية يف أكتوبر 
وقد كان ناجحاً يف دراسته، إذ قال عنه أسـاتذته أنـه كـان ممتـاز 

دخل سارتر املدرسة العليا لألساتذة  ١٩٢٤يف جميع امليادين، ويف 
ة فرنســية، حيــث التقــى بعــدة طلبــة أصــبحوا فــي� بعــد كنخبــ

وسجلوا أسـ�ئهم يف تـاريخ الفكـر املعـارص أمثـال ر�ـون أرون، 
ولقـد كتـب سـارتر  )١٩(موريس مورلو بوانتي، وبول نـزان الـخ ...

روايتــه األدبيــة املشــهورة " الغثيــان"، حيــث لقيــت  ١٩٣٨ســنة 
تشجيعا مـن قبـل النقـاد األدبيـ� ومـن هنـا بـدأ سـارتر يكتـب 

فلسفية، وأصبح معروفـا يف األوسـاط املقاالت والكتب األدبية وال
الثقافية والعاملية كأديب وكفيلسوف ورجل يهتم بالسياسـة، ويف 

ــوان  ــي إىل  ١٩٤١ج ــا، وبق ــدات بأملاني ــل إىل محتش ــجن ونق س
، كتـب ١٩٤٣جوان  ٢٥ويف  )٢٠(سنة.٣٥وعمره آنذاك  ١٩٤١مارس

سارتر كتابـه املشـهور والقـيم" الوجـود والعـدم"، والـذي جعلـه 
ن الفالسفة الوجودي� املعـارصين، ومـا بـ� سـنوات كمفكر ضم

التــزم بالكتابــة وبالعمــل مبواقفــه الفعليــة، وذلــك  ١٩٤٠/١٩٦٠
 حسب" فكرة الحرية "عنده وتطورها يف كتبه.

 

حقيقة مل يوجد يف تاريخ الفكر الفلسفي املعارص، فيلسوف كتب 
كجان بول سارتر يف عدة مجاالت فكرية وأدبية وفعال مل يكن 

لسوفا فقط، بل كان أيضا مؤلف للروايات واملرسحيات في
والقصص، وعاملًا نفسانيًا، وعاملًا يف السياسة والصحافة (باإلضافة 

لقد آمن بفكرة  )٢١(إىل هذا فهو رجل يث� الدهشة واألعجاب).
الحرية والتي تعد من ب� التزاماته، ك� نّدد بشدة وحشية 

سارتر يف نهاية  الجيش الفرنيس يف الجزائر، حيث كتب
الخمسينيات " سجناء الطونا " ليك يب� للرأي العام كيف �ارس 
التعذيب عىل الشعب الجزائري عىل الرغم من أن صحته 

  )٢٢(النفسية كانت متدهورة حسب سيمون دي بوفوار.

بعد أن اكتسب وعيًا مبكـرًا معاديًـا لالسـتع�ر، وقـف جـان 
شعب الجزائـري يف كفاحـه بول سارتر بحزم جنبًا إىل جنب مع ال

ــة" ( ــة الحديث ــزام "األزمن ــة، الت ــل الكرام ــن أج  Modernesم
Temps يف حرب الجزائر سبقت التزام مؤسسها ومـديرها جـان (

ـاع،  أفرجت ١٩٥٥بول سارتر، يف ماي  املجلة عن عدد حـول الرص
بعنـوان "الجزائـر  فيه مقـال معـاد للوجـود الفرنيسـ يف الجزائـر

ا بدأت عالقـة سـارتر بـالثورة الجزائريـة، ليست فرنسا"، ومن هن
صودرت "األزمنة الحديثة" طوال فـرتة الحـرب التحريريـة: أربـع 

أمـا أول مقـال كتبـه سـارتر  )٢٣(مرات يف الجزائر، مـرة يف فرنسـا.
ــارس  ــان يف م ــة، فك ــورة الجزائري ــن الث ــه ع ــوان  ١٩٥٦نفس بعن

القتصـادية "الكولونيالية عبارة عن نظام"، يربز فيه امليكانيزمات ا
والسياسية لالستع�ر ويـدعو إىل محاربتـه، فوضـع بـذلك اللبنـة 
األوىل لجبهة ثقافية فرنسية مناهضة لالستع�ر، ومل بتوقف األمر 
ـــذا  ـــة له ـــة املنتهج ـــه للسياس ـــل رفض ـــل واص ـــذا، ب ـــد ه عن

خالل ملتقى من أجل السـلم يف الجزائـر، نظـم  مبداخلة "النظام"
، تحـت ١٩٥٦ينـاير  ٢٧، يوم: يف باريس Wagramبقاعة واجرام 

 )٢٤(رعاية لجنة حركة املثقف� ضد استمرار الحرب يف الجزائر.
مل يبدأ وعي سارتر املناهض لالستع�ر من هـذا التـاريخ، وال 

بـل منـذ عـدة سـنوات، فقـد  ١٩٥٤الجزائرية عـام االنتفاضةمن 
قضــية الدســتور الجديــد يف تــونس وقضــية  سـبق أن قــام بــدعم

، ويف عام ١٩٤٨غرب، يف املؤمتر الذي شارك فيه عام االستقالل بامل
أجرت معه الصـحيفة التابعـة لفرحـات عبـاس، جمهوريـة  ١٩٥٢

مقابلة، ويف خريف عـام ) Algérienne la république( الجزائر
قــدم دعمــه لحركــة لجنــة املثقفــ� ضــد اســتمرار حــرب  ١٩٥٥

ــون ( ــيس جانس ــان لفرنس ــد ك ــر. وق ) Francis Jansonالجزائ
تعاون مع "األزمنة الحديثة"، والذي نرشـ مـع زوجتـه كوليـت امل

Colette الجزائر الخارجة عـن القـانون" "L’Algériehorslaloi "
الفيلسـوف،  ا يف تطور وعيمساهمة كب�ة أيضً  ١٩٥٥ديسمرب  يف

ا"، أوصــله إىل ا أخالقيًـومنـذ هـذا التـاريخ عــرف سـارتر "تجديـدً 
ــاريخ، أكــرث ر  اديكاليــة مــن طبقــة اكتشــاف موضــوع جديــد للت

الربوليتارية وهم املستعمُرون، وقـد اسـتفادت الثـورة الجزائريـة 
كثـ�ًا مـن هـذا االكتشـاف، فتحصـلت عـىل دعـم جبهـة ثقافيــة 

 )٢٥(واسعة يف فرنسا.
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 )١٩٥٤/١٩٦٢موقف النخبة املثقفة الفرنسية من الثورة الجزائرية (

قائالً: ومنـذ هـذا التـاريخ عـرف  ١٩٩٠كتب محمد حريب يف 
ــا" أوصــله إىل اكتشــاف موضــوع جديــد  ســارتر "تجديــدا أخالقي

، أكرث راديكالية من طبقة الربوليتارية وهم املسـتعمُرون، للتاريخ
ــورة  ــد اســتفادت الث ــةوق ــن هــذا االكتشــاف،  الجزائري ــ�ا م كث

فنرشـت   )٢٦(فتحصلت عىل دعم جبهة ثقافيـة واسـعة يف فرنسـا.
، ١٩٦٢، أبريل ١٩٥٦نصوص سارتر يف الفرتة الواقعة ما ب� مارس 

ـنا: فقـد  ةوكشفت عن حرب كالمية قوية، وشجاعة نـادر  يف عرص
كانت حياة الفيلسوف مهددة، وكان منزله يف شارع بونابرت قـد 

ـي (  ).OASتعرض مرت� للتخريب من قبل منظمة الجـيش الرس

يتعلق عند سارتر مبجـرد دعايـة ملواقـف مصـطنعة  األمرمل يكن 
ك� نعيشها حارضا، والتي يتوخى أصحابها فقط تحريك مبيعـات 

مجموعــة دعــوات، تلهفــا للظهــور  كتــاب أو الــدفع نحــو إثــارة
ومع تطور موقف سارتر اتجاه الثورة الجزائرية، ويف  )٢٧(اإلعالمي.

، قام بزيارة إىل كوبا مع سيمون دي بوفوار، وتقابل ١٩٦٠فيفري 
مع الرئيس فيدال كاسرتو وزار جامعة هافانـا، حيـث ناقشـا مـع 

ية والثورة الطلبة تطورات الثورة الكوبية، وقارناها بالثورة الفرنس
الروســية، إىل جانــب هــذه النشــاطات عقــدا نــدوة صــحفية يف 
التلفزة الكوبية، ويف هافانا التقى مـع بعـض املثقفـ� الربازيليـ� 
واســتدعوه لــيك يلقــي محــارضة وينــدد بالسياســة الد�اغوجيــة 

  )٢٨(الفرنسية اتجاه الثورة الجزائرية.

املثقـف  مل تكن معركة سارتر فقط معركة كتابه، بـل معركـة
األحـداث،  قادتـهامللتزم التي تجسدت عىل كل الجبهـات حيـث 

فقد ساهم يف عدة لقاءات من أجل السلم يف الجزائـر (يف جـوان 
يف روما) ك� شـارك يف مظـاهرة صـامتة  ١٩٦١ويف ديسمرب ١٩٦٠

 ١٣أكتـوبر إىل مظـاهرة  ١٧، املنددة مبجازر ١٩٦١يف أول نوفمرب 
ع الدموي يف مرتو "شـارون"، كـ� محتجا عىل القم ١٩٦٢فيفري، 

أدىل بشــهادته يف جــل محــاك�ت (حــاملو الحقائــب) واملعروفــة 
ــ�  ــتعملو� ك ــارتر: "اس ــون، يرصــح س ــبكة جونس ــة ش مبحاكم

ولقد أعلن سارتر أنه مـن حـاميل الحقائـب لجبهـة  )٢٩(تشاؤون".
التحرير الوطني الجزائرية، حين� قال يف رسـالته التـي بعثهـا إىل 

نسيس جانسون: "لو أن فرانسيس جانسون طلب منه محامي فرا
حمل الحقائب أو إيواء املناضل� الجزائـري�، وأمكـن لـه القيـام 

حقيقـة أن  )٣٠(بذلك دون أن يعرضهم للخطر لفعلته دون تردد".
سارتر دافع وشجع كل ما يساند الثورة الجزائريـة، كـ� شـارك يف 

، التي تقـوم بهـا عدة مظاهرات ضد األع�ل اإلجرامية املتوحشة
السلطات العسـكرية يف الجزائـر يوميـا أثنـاء الثـورة التحريريـة، 
ومثل عدة جمعيات سياسية التي نددت بطرق التعذيب والقتل 
البشع، وتحدث عن الحرية وحقـوق اإلنسـان بـالجزائر يف نـدوة 
صحفية داخل فرنسا وخارجها، وحرض يف عـدة محـاكم ملحاكمـة 

 )٣١(املناضل�.
عل بعض املثقفـ� الفرنسـي� يـذهبون إىل تأييـد وهذا ما ج

، ١٩٦٠سارتر، وسياسته تجاه الثورة الجزائرية  ففي بداية سبتمرب 
مثقفا فرنسيا بإمضاء بيان رسـمي، دفاًعـا عـن الحقـوق  ١٢١قام 

ــالن  ــىل اإلع ــي� ع ــم املمض ــري، معظ ــعب الجزائ ـعية للش الرشـ

الحديثـة" التـي  التاريخي من املثقف� العامل� يف مجلة "األزمنـة
يديرها سارتر، وسيمون دي بو فوار والروايئ ميشال بو تور وعـامل 
االجت�ع ماكسيم رود ينسـون، وكـذلك ابنـة فلـورنس، والزوجـة 
السابقة كالرا لوزير الثقافة أنـدري مـارو؛ حقيقـة فـاملوقف هنـا 
يث� الدهشة والحـ�ة، أي كيـف �كـن أن يـنظم بعـض املثقفـ� 

انب نضال الشـعب الجزائـري يف تقريـر مصـ�ه، الفرنسي� إىل ج
ــيس  ــون ضــد سياســة رئ ويتمــردوا عــىل نظــام بالدهــم، ويقوم

  )٣٢(الجمهورية الج�ال ديغول تجاه الجزائر.

ةُ   َخاِمتَ
لقد كانت الثورة التحريرية ومازالت موضـوع إلهـام وإبـداع 

تجلت من خالل متثيالتهـا يف مجـاالت  ،أديب وفني وتساؤل فكري
فاقرتنــت الثــورة التحريريــة بالتــاريخ املشــرتك للبلــدان  مختلفــة،

املغاربية وبتيار القومية العربية وباملبادئ اإلنسانية التـي كانـت 
لقـد أخـذت عـدة شخصـيات مـن ف ،فرنسا ذاتهـا حاملـة لرايتهـا

النخبة املثقفة الفرنسـية عـىل عاتقهـا مهمـة الـدفاع عـن قضـية 
صوتها للعـامل  التي أسمعتإنسانية هادفة مثل الثورة الجزائرية، 

فالقضية الجزائرية كانت من أعدل القضايا العاملية، بدليل  بأرسه،
الدعم القوي والشعارات املساندة لها، التي رفعها كل ثوار العـامل 
ــذه  ــور ه ــرز ص ــن أب ــ، وم ــتع�ر الفرنيس ــد االس ــا ض ـة له نرصـ

الفيلسوف الفرنيس جون بول سارتر وصديقه الدكتور املساندات، 
 فانون.نز فرا

) من املصطلحات التـي يعنـى بهـا Eliteالنخبة ( مفهوميَُعّد 
علم االجت�ع السيايس ويقصد بهـا طبقـة أو أقليـة مـن الصـفوة 
املختارة من أفراد املجتمع، تتمتع مبؤهالت وقـدرات طبيعيـة أو 
مكتسبة، وتعرف بامتيازاتهـا السياسـية واالقتصـادية والعسـكرية 

قــد أخــذت عــدة شخصــيات مــن النخبــة لوالعلميــة والثقافيــة. 
املثقفة الفرنسية عىل عاتقها مهمـة الـدفاع عـن قضـية إنسـانية 

صوتها للعـامل بـأرسه،  هادفة مثل الثورة الجزائرية، التي أسمعت
والذين اختاروا االنخراط يف النضـال الجزائـري، ومنحـوا أقالمهـم 

دالتها قبل أصـواتهم ملسـاندة الثـورة الجزائريـة، إ�انًـا مـنهم بعـ
يف األخـ�  يف نيل االستقالل. ونستخلص الجزائريوأحقية الشعب 

من هذه املواقف والكتابات، مدى أهميتها يف كتابة تاريخ الثورة 
ــة يف دور  ــوع، املتمثل ــكالية املوض ــىل إش ــة ع ــة واإلجاب الجزائري
املثقف� الفرنسي� يف منارصة الثورة الجزائرية، وأن مواقف فرانز 

ول سارتر وكتاباتهم، أماطـت اللثـام عـن جـزء مـن فانون وجان ب
 الحقيقة التاريخية يف وجود مثقف� مخلص� للثورة الجزائرية.
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َمةُ   ُمَقدِّ
يرتب "تاريخ السودان" للسـعدي، ضـمن مصـادر الدراسـات 
التاريخية األساسية، حول بالد السـودان الغـريب واألوسـط خـالل 
العرص الحديث. ورغم أنها كانت سباقة من املهم االشـارة إىل أن 

االفريقيـة التـزال عناية الجامعة املغربيـة باألبحـاث والدراسـات 
ــىل  ــال ع ــذا املج ــراك� يف ه ــرف ت ــي مل تع ــد، فه ــة العه حديث

بل ويسجل  )١(محدوديته، سوى مع بداية مثانينيات القرن املايض.
أن ما هو متـوفر حـول عالقـات املغـرب بافريقيـا، رغـم غزارتـه 
وتواتره، يقدم صورة ثابتة البد من االشتغال عليها وتعميق النظر 

التمييز ب� جزيئاتها ورسم خط لتطورها، عىل أن  إليها. والبد من
وإذا  )٢(هـذا أمـر وجهـد موكـول لألبحـاث والدراسـات العلميـة.

كانــت قــد تراكمــت عــدة أعــ�ل أكاد�يــة تاريخيــة لعــدد مــن 
الباحث� يف هذا االتجاه، توزعـت عـىل التحقيـق وعـىل دراسـات 
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ــو  ــة األداب والعل ــريب. بكلي ــالد الســودان الغ م مفتوحــة حــول ب
االنسانية بالرباط ومعهد الدراسـات االفريقيـة الحـديث العهـد. 
فإن معظم هذه األبحاث عىل قلتها اعتمدت عىل إرث هـام مـن 
مصادر تقليدية ذات ارتباط وثيق بالبيئة املحلية لـبالد السـودان 
الغريب. وهذه الوثائق املصدرية بقـدر مـا شـكلت مـادة علميـة 

در ما هي يف حاجـة إىل إعـادة دسمة لهذه األع�ل واألبحاث، بق
نظر وإىل نقد عىل ضوء مناهج حديثة. ففي هذا االطـار يـرى ذ. 
العروي أننا أهل كتاب وكتابة، أما األفارقة فهم أهـل روايـة غـ� 

  )٣(مدونة.
ومؤلف تـاريخ السـودان لعبـد الـرح�ن السـعدي موضـوع 
املقال، يـدخل يف نطـاق أدبيـات أساسـية تقليديـة لدراسـة بـالد 

لسودان الغريب واألوسط. نتوخى إبـراز قيمتهـا الرثاتيـة العلميـة ا
كحوليات، ترتبط شكال ومضمونا بثقافة محلية مـع أنهـا التخلـو 

وذلك من خالل الوقوف عىل عالمات معرفية  )٤(من ملسة رسمية.
ومنهجية لهذا املؤلف، وعىل مكانة املُؤلف ضـمن األسـطوغرافيا، 

ربيـة كـذلك. وعـىل مسـتوى ليست السـودانية فحسـب بـل املغ
نفس الفرتة الزمنية إنها مـن خـالل �ـاذج فقـط. أسـئلة وغ�هـا 
حاولنا مقاربتها وايجاد أجوبة لها، من خالل تصـميم تـوزع عـىل 

 محورين أساسي�.

أوًال: المؤَلف والُمؤلف والتأليف التارخيي 

حول بالد السودان الغريب والمغرب خالل 

 العرص احلديث
 د الرحمان السعدي وماهي عالمات ُمؤلفهمن هو عب -١/١

ولــد "الســعدي" يف مدينــة تومبوكتــو مبــايل وعــاش مــا بــ� 
)، مــارس القضــاء واإلمامــة يف مدينــة جنــي، التــي ١٦٥٥ -١٥٩٦(

اعتربت أنذاك مركـزًا علميًـا إسـالميًا هاًمـا. مـن مؤلفاتـه "تـاريخ 
ــاريز عــام  ــذي نرشــ ألول مــرة يف ب ، تحــدث ١٩١٣الســودان" ال

دي فيـه عـن تنقالتـه ورحالتـه، لعـدة كيانـات سياسـية يف السع
السودان الغريب، ك� الحـال بالنسـبة ل: مملكـة "سـنغاي" التـي 
قامت عىل  مجال واسع مـن مـايل، فكانـت حـدودها متتـد مـن 
املحيط االطليس غربا إىل نج�يا الحالية رشقًا. وُمؤلف "السعدي" 

بة لـبالد السـودان واحد من أهم مصادر التاريخ ليس فقط بالنس
الغريب، بل حتى بالنسبة للمغرب يف زمن الدولـة السـعدية. ومـا 
أورده "السعدي" يف هذا املؤلـف، هـو نتـاج ترسـبات وتـراك�ت 
ثقافية حضارية، طويلة املدى بهذه املنطقـة مـن الصـحراء ومـن 
السودان، ومدينة تومبوكتو حارضة يف هذا املُؤلف وبشكل معرب، 

وملا تقاطع بها مـن أحـداث وأفكـار، فقـد كانـت بالنظر ملوقعها 
الكتب بهذه املدينة ذات قيمة عالية وكـان هنـاك ارتباطـا لهـذه 
الحارضة السودانية مع الش�ل االفريقي، ومن هنا تطور الفكر و 
الفقه والعلم واألدب، وهي القضايا التي وجدت مـن يـؤرخ لهـا، 

لكتـاب هـو مـن ا )٥(ومن هؤالء املؤرخ� عبد الرح�ن السـعدي.
صفحة، ثم نرشه ألول مرة من طـرف  ٣٢٦القطع املتوسط، يظم 

. تم االعـت�د يف benoit هوداس املسترشق مبشاركة تلميذه بنوة
تحقيق هذا املؤلف عىل عـدة نسـخ مخطوطـة، وعمليـة النرشـ 

ـقية الحيـة. النسـخة التـي تـم  متت بواسطة مدرسة اللغات الرش
هي من سلسـلة كتـب اليونيسـكو  االشتغال عليها يف هذا املقال،

  . (Oeuvres Representatives).  التصويرية الخاصة بافريقيا
وقـد متـت إعـادة طبعـه مـن طـرف وتحـت رعايـة منظمـة 
اليونيســكو، عــىل إثــر توصــية مــن طــرف خــرباء الهيئــة الدوليــة 

بـاب  ٣٨"، املؤلف يتوزع عىل ١٩١٣للفلسفة والعلوم االنسانية "
أو قضـية تاريخيـة معينـة، بحيـث هنـاك وكل باب هو مبوضوع 

) مـن هـذه األبـواب %٩٥األخبار واألحداث، والرتجمة، وبنسبة (
ـات  :الواردة يف املؤلف تبتدئ بـ ذكر. و�كـن الحـديث عـن عرش

املصادر التاريخية الخاصة بافريقيا الغربية، وهـي املصـادر التـي 
يف  Josephcooqتحدث عنها وجمعها الباحـث جوزيـف كيـوك، 

 اب صدر منذ حوايل العقدين من الزمن بعنوان:كت
Recueil de Sources Arabes de l’Afrique Occidentale 
du 8ème au 13 siecle Paris ,1985.                        
وهذه املصادر هي التي هيأت لظهور مصادر جديدية، منهـا 

اين كتاب تاريخ السودان "للسعدي". الذي من عالماته املميزة تب
الطول وعدد الصفحات من باب آلخر، ومـن صـفحت� يف البـاب 
ــارة عــن  ــاك أبــواب هــي عب الواحــد إىل خمســون صــفحة، وهن
استدراكات، ملا تم نسيانه من طرف املؤرخ. وهذا فيه مـا يثبـت 
أن مواد هذا املؤلف مل يتم جمعها دفعة واحدة، وعليه فقد كان 

وهـذا مـا ترتـب عنـه يقوم بإثبات كل ما يقع للُمؤلف يف فصل، 
ومن خالل  )٦(تقطع يف تسلسل األحداث ويف كرونولوجيا املؤلف.

قراءة أبواب الكتاب يظهر أنها تتـوزع عـىل ثـالث اهت�مـات أو 
منفصـل. أهداف أساسية، قد تكون كتبت خالل فـرتات وبشـكل 

أوالً: الرتجمة لـبعض االعـالم البرشـية وهـي تتضـمن معلومـات 
ــا: ذكــر مــا  تعلــق بالجوانــب الحضــارية والسياســية هامــة. ثانيً

والعسكرية لبالد السودان، ثالثًا: أبواب عبارة عن رحالت قام بهـا 
وعرب هذه العالمات واملستويات الـثالث الظـاهرة  املؤلف نفسه.

يف هذا املُؤلف هناك تباينات يف األسلوب املعتمد تجاه كل غرض 
ل األخـ� مـن والعالمة األخرى هو أن الفصـ )٧(من هذه اإلغراض.

)، يبدو وكأنـه بدايـة جديـدة يف الكتابـة لجـزء ٣٨املؤلف (فصل 
 )٨(جديد ثان، بحيث املؤلف يفتتح هذا الفصل بالحمدلة.

 

 قصدية التأليف والوعي بالموضوع وبالكتابة التاريخية -١/٢
كتاب تاريخ السودان عمـل وتـأليف لشـخص ينتمـي للفـرتة 

و تأليف سودا� يحرضـ يف املدروسة (بداية العرص الحديث)، وه
متنه السودان الغريب واملغرب األقىص عىل حد سواء، هذا بحكـم 
ــال�  ــ� املج ــدة، ب ــب ع ــرتكة يف جوان ــداث املش ــاط واألح االرتب
الجغرافي�، وثالثًا فإن هـذا الكتـاب هـو تـأليف تـاريخي، اتخـد 
ـه وعـي مـ�رس يف  صاحبه من التاريخ موضوًعا عن قصد، فحرض

يخية. ومن هنـا، فـإن هـذا العمـل يسـمح بتحقيـق الكتابة التار
مقارنات يف الكتابة التاريخية خالل هـذه الفـرتة، بـ� املنطقتـ� 
وب� املؤرخ� من حيث شكل ومضمون ومنهجية الكتابة، وحتى 

 )٩(من حيث علمية وموضوعية الكتاب.
وهنا يطرح سؤال التـأث� والتـأُثر وقيمـة التحـول يف الكتابـة 

درجة الجمود املنهجي والتواصل الحضاري، ب� بـالد التاريخية، و 
السودان الغـريب واملغـرب األقىصـ خـالل هـذه الفـرتة والفـرتات 
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السابقة. ففي مقدمة كتاب تـاريخ السـودان "للسـعدي"، هنـاك 
اعرتاف واضح بأن تـاريخ املنطقـة كـان إىل حـدود زمانـه تـاريخ 

 البـد مـن رواية شفوية. وهذه الروايـة معرضـة للضـياع وبالتـايل
الكتابة والتدوين، ففي هذا السياق يقول السعدي: "فقد أدركنـا 
أســالفنا املتقــدم�، أكــرث مــا يتوانســون بــه يف مجالســهم، ذكــر 
الصحابة والصالح� ... ثم ذكر أشياخ بالدهم وملوكهـا وسـ�هم، 
وقصصهم وأنبائهم وأيامهم ووفياتهم، وهو أحىل مايرون وأشـهر 

رض ذلك، وملـا رأيـت انقـراض ذلـك العلـم ما يتذاكرون حتى انق
ودروسه...وأنه كب� الفوائد كث� الفرائد. ملا فيه من معرفـة املـرء 
باخبار وطنه وأسالفه فاستعنت بالله سبحانه يف كتب مـا رويـت 
من ذكر ملـوك السـودان... وذكرمتبكـت... وذكـر بعـض العلـ�ء 

ــر ال ــك إىل آخ ــ� ذل ــا، وغ ــوا فيه ــذين توطن ــة والصــالح� ال دول
 )١٠(األحمدية الهاشمية العباسية، سلطان مدينـة حمـراء مـراكش.

وعليه فمن خالل النص الذي أورده السعدي يف مقدمـة مؤلفـه، 
يظهر أنه كان عـىل وعـي وكانـت عليـه مسـؤولية تجـاه تـدوين 
وكتابة تـاريخ املنطقـة، ومـن هنـا قيمـة املـؤرخ وقيمـة تـدوين 

 ل/املؤلف.املنطقة وقيمة هذا العموكتابة تاريخ 

المؤلــــف "تــــاريخ الســـــودان" كمصــــدر تقليــــدي لتـــــاريخ  -١/٣

 المغرب الحديث
كل الدراسات العلمية واألكاد�ية التي توجهـت بالبحـث إىل 
بــالد الســودان الغــريب، بكيفيــة خاصــة خــالل العرصــ الحــديث، 
توقفت واعتمدت عىل مؤلف تاريخ السودان للسعدي. والكتاب 

ــ ــك االمت ــربز ذل ــه ي ــايف يف جــزء من داد املجــايل والســيايس، والثق
والحضاري للمغرب يف الصحراء ويف بالد السـودان الغـريب، ويـربز 
ذلــك التــأث� والتــأُثر يف تشــكيل وتطــوير �ــط الحيــاة. واملؤلــف 
كمصدر تقليدي لتاريخ املغرب الحديث، جـاء مكمـالً ملـا ورد يف 

د كتب الرحالت حول املنطقة، ويف فرتات سـابقة كـ� الحـال عنـ
م). ١٥القــرن  –م  ١٤ابــن بطوطــة، الحســن الــوزان،.... (القــرن 

ويعرض املؤلف للكث� من األحداث منـذ مرحلـة التأسـيس عنـد 
الدولة السعدية، فيذكر مثال املجال الـرتايب لالمتـداد السـعدي يف 
بالد السـودان عـىل عهـد أحمـد األعـرج ومحمـد الشـيخ، وأهـم 

اإلسـكيا  –(محمد الشيخ  االصطدامات وردود الفعل ب� الطرف�
وحملة أحمـد املنصـور السـعدي حـارضة يف  )١١(م).١٥٤٤إسحاق 

هذا املؤلـف، وبشـكل دقيـق، كقـوة عسـكرية ومسـالك طرقيـة 
وإعداد واكراهات...وهي الحملة التي توجهـت إىل سـنغاي عـام 

تلـــك  )١٢(م، ومل يتحقـــق منهـــا أي يشء يف املرحلـــة األوىل.١٥٨٤
املغريب وبالد السودان، حارضة مـن خـالل  االرتباطات ب� املخزن

 )١٣(شخصيات وعائالت مغربية... يف هذا املؤلف.
التي جاءت عىل إثر رد  ١٥٩٠الحملة السعدية الثانية لسنة 

عنيف، من طرف األم� إسكيا اسحاق، الذي رفض مغادرة منجم 
وكل  )١٤(تغازي ، وكانت قد قصدت القضاء عىل مملكة السنغاي.

وما  سرتاتيجية التي تم اتخادها انطالقًا من مراكش،النقاط اال 
كذلك  )١٥(أعده الباشا جودر من تنظيم وانتقاء للقادة املرافق�.

ردود الفعل السودانية (يف تومبوكتو والنواحي)، كلها أحداث 
وإفادات واردة يف مؤلف السعدي التي من شأنها تقديم الكث� 

دته، مصادر أخرى مغربية من االشارات، يف مقارنتها مع ما أور 
سودانية (نيل االبتهاج، الفتاش، نزهة الحادي، الفشتايل...). 

وحضور مغرب الدولة السعدية، بكيفية خاصة خالل العقود 
يف بالد السودان، مل يقترص فيها املؤلف  ١٧الثالثة االوىل من ق

عىل األحداث العسكرية واالمتدادات، بل رصد االحوال 
تصادية الحضارية املغربية، يف هذه املناطق من االجت�عية االق

 )١٦(الصحراء.
ومن خالل دراسة هذا (املُولـف/ الكتـاب) يف إطـار عالقـات 
مغربية مـع بـالد السـودان الغـريب. �كـن الوقـوف عـىل دالالت 
هامة تخص كون املغاربة منذ الفـتح االسـالمي، كـان لهـم فضـل 

اريخ غـرب افريقيـا، كب� يف إحداث متغ�ات، ونقلة نوعيـة يف تـ
وكــان لهــم اســهام يف إدراج حضــارات حــوض االبــيض املتوســط، 

وقـد أكـدت  )١٧(وادخالها إىل مجتمعات افريقيا جنوب الصـحراء.
الدراســات عــىل خاصــية اساســية يف سياســة املواجهــة الســعدية 
لالط�ع الربتغالية يف املنطقة، من خالل اعطاء االسبقية لتعميـق 

ب والسودان، ولهذا فقـد حـاولوا مراقبـة أهـم العالقات ب� املغر 
املحطات خاصة توات التي تم فتحها، وذلك قبل مراقبة املنـاطق 

 )١٨(القريبة من مراكش ك� الحال بالنسبة لتادلة و دكالة.

الشروط السسـيوثقافية التـي أثـرت فـي شخصـية مـؤرخ  -١/٤

 مملكة سنغاي
رسة ُعــرف "الســعدي" مبــؤرخ مملكــة الســنغاي، وهــو مــن أ 

، أي ١٥٩٦عريقة يف العلم مبدينـة تومبوكتـو مسـقط رأسـه عـام 
بعد وفاة محمود كعت صاحب مؤلف "الفتاش". رشوط تاريخية 
ومجتمعية عاش فيها وجعلتـه يتـأثر بعـدة ظـواهر وشخصـيات 
وأحداث..، فقد تلقى تعليمه عىل يـد عـدد مـن املشـايخ مـنهم 

اشـتغل بالتجـارة، أحمد بابا التمبوكتي الشـه�. اهـتم بالثقافـة و 
وعمل إماًمـا يف مسـجد مدينـة الغربـاء، ألن املـدن االفريقيـة يف 
هذه الظروف عىل إثر تحوالتهـا الثقافيـة والحضـارية، كانـت يف 
الغالب ترتكب من مجال� مدينة الغرباء وهـم التجـار والفقهـاء 

 )١٩(ومدينة األهايل.
تابـة ويف هذه األجواء السياسـية الثقافيـة، تولـدت رغبـة الك

التاريخية عند "السعدي" وهي األجواء التي تأثر بها. ومن جملة 
ما تاثر به هناك: أحوال مدينة تومبوكتو وحركتها وكـرثة العلـ�ء 
بهــا واألوليــاء والصــالح� والزاهــدين... كــذا حركتهــا التجاريــة.. 

تـأثر السـعدي بعـدد مـن العلـ�ء الـذين  )٢٠(وإلتقاء الطرق بها.
ل زيارتهم لتمبوكتو، من أجـل التـدريس يف تحدث عنهم من خال

ــدلس  ــبالد االســالمية كــاملغرب واالن مدارســها، ومــن مختلــف ال
والحجاز ومرص...، كذلك الطلبة الذين توجهوا إليها من السنغاي 

 )٢١(والنيجر... كذا برواج الكتب واستنساخ املخطوطات.
 

تأثر السـعدي بعـدد مـن الـرحالت التـي قـام بهـا إىل عـدة 
من متبوكتو إىل مسينا، وبأخرى قام بها من مدينة ديينـي  مناطق

إىل تومبوكتو، هذه الرحالت امليدانية مكنت السـعدي مـن ذكـر 
وكتابة أوصاف دقيقـة ألمكنـة وقبائـل واحـوال اقتصـادية وأمـن 

وتحـدثت بعـض الكتابـات عـن تعـرض  )٢٢(ووسائل نقل وغ�ها.
يينـي، وعـن "السعدي" لبعض املضايقات من طرف باشا مدينة د

إنصاف الحاكم املغريب االعىل يف مدينة تومبوكتـو لـه، وأنـه عـىل 
إثر هذه املضايقات وهذا االنصاف تحول إىل منصب الكتابة، إىل 
جانب عدد من الباشوات املغاربة الـذين صـاحبهم يف رحالتهـم. 
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وأن هـذه الــرحالت مكنتـه مــن توســيع آفـاق معارفــه، وبالتــايل 
وكانـت  )٢٣(فـه لكتـاب تـاريخ السـودان.إقدامه عىل مرشوع تألي

لشخصــية أحمــد بابــا التمبــوكتي األســتاذ، أثــر بليــغ يف تكــوين 
السعدي ويف عالمـات مؤلفـه ، فهـومن املصـادر التـي اعتمـدها 

 ولتوثيق عمله التاريخي. لالستشهاد

الكتـابة التارخيية عند عبد الرمحان  ثانًيا:

 األســس والتمــزيات: الســعدي
 انب المنهجية المعتــمدة وبنـــية الُمؤلــفالجو -٢/١

ينطلق "السعدي" من وعي وقناعـة ذاتيـة، عـىل أنـه مقـدم 
عىل كتابة تاريخية تخص مجاالً معيًنا هو بـالد السـودان الغـريب. 
وهذا االقدام انبنى عىل أهداف واضحة عنـدما قـال "وملـا رأيـت 

ملـا فيـه مـن انقراض ذلك العلم ودروسه... وأنه كبـ� الفوائـد... 
معرفة املرء بأخبار وطنه وأسالفه.... فاستعنت باللـه سـبحانه يف 
كتب مـا رويـت مـن ملـوك السـودان... وذكـر تنبكـت.... وذكـر 

وعليه نلمس أنه اتجه إىل التاريخ وكتابته كمؤرخ،  )٢٤(العل�ء....".
 مؤلفه كتوزيع، كمحتوى، كأسلوب.أين يظهر ذلك من خالل 
اب يظهر أن "السعدي" كتب سـ�ا عـىل من خالل قراءة الكت

منوال سابقيه، وبالطريقة املؤلوفة خاصة عنـد الـذين تـأثر بهـم 
وأخد عنهم ك� الحال عند أستاذه أحمد بابـا التمبـوكتي بحيـث 

فجاءت تجربة السـعدي  )٢٥(يقول: "وقد رأيت يف كتاب الذيل...".
عبارة عن رسد خربي تـاريخي، بنصـوص وردت يف مؤلفـه عبـارة 
عن حوليات، بحيث يـذكر السـنة، ويـأيت عـىل مجمـوع أحـداثها 

"ويف يوم الخميس الثامن من الربيع الثـا�  مثال  وأخبارها فيقول
يف العــام الثــامن واألربعــ� واأللــف تــويف الشــيخ الفقيــه العــامل 
الفاضل.... ويف أوائل شعبان تويف أخونا سليمن ...يف ليلة الخمس 

ــا النــافع... العــارش مــن رمضــان تــويف أخو  كتــاب  )٢٦(»نــا ومحبن
السعدي الذي ينتمي إىل طريقة كتابة تاريخية معتـادة، مدخلـه 
كان عبارة عن رصد ألهمية التاريخ، ثم فصول أو أبواب توزعـت 
عىل س�، غزوات مدن، فكر، تراجم...، ومدخل هذا الكتـاب فيـه 

يف إدراج ألهم عالمات املحتوى، أو التصميم الذي إختاره املؤلف 
ذكر ملوك السودان أهـل «البداية، بحيث أورد يف ختام املقدمة  

سغي،وقصصــهم واخبــارهم وســ�هم وغــزواتهم، وذكــر تنبكــت 
ونشأتها، ومن ملكها من امللوك، وذكر بعض العلـ�ء والصـالح� 
الذين توطنوا فيها وغ� ذلك... وبالله تعاىل استع� وهو حسـبي 

 )٢٧(».ونعم الوكيل 
ذا االختيار والرؤية فقد قسم مؤلفـه إىل أبـواب وبناًء عىل ه

) باب، تباينت من حيث قضاياها وهذه األخـ�ة ٣٨بلغ عددها (
(القضايا) هي التي أعاد  ذكرها عند االنتهاء من كتابة مؤلفـه يف 

) ٣٧مرحلته االوىل (يف جزءه األول) فنجده يقول يف بداية الباب (
جمـع مـا تيرسـ مـن أخبـار  "وهنا انتهى القول بنا في� أردنا من

ملوك أهل سغي ونبذة من ذكر قيمغ وأهل مـيل، وملـوك جنـي 
ونشأتها ونشأة متبكت ومن ملكها، ودولـة األحمديـة الهاشـمية، 
املنصورية امللوية فيهـا، وذكـر بعـض العلـ�ء والصـالح� فـيه� 
ــواريخهم،  ــامهم وت ــزواتهم وأي ــ�هم وغ ــهم وس ــائهم وقصص وآب

 )٢٨(الد واالحبة واإلخوان وأهل القرابة....."ووفيات بعض أعيان الب

وإذا كان مؤلف "تـاريخ السـودان" �ثـل عمـق الثقافـة العربيـة 
فـإن  )٢٩(االسالمية وأن نكهته رسـمية يف إطـار حوليـات بالطـات.

هذه الحوليات امتدت أحيانًا عـىل مسـاحة زمنيـة كبـ�ة، وهـذا 
لتـواريخ مـن متيز عند "السعدي" فنجده يقول: "ذكر الوفيـات وا

العـام الثــا� واألربعـ� واأللــف إىل آخــر العـام الثالــث والســت� 
فإذن البعد االخباري عنده �كن تلمسه يف مقدمة  )٣٠(واأللف..."

بيئـة املؤلف، والجزء األهم من هـذه الخربيـات توجـه بهـا إىل ال
 املحلية وإىل بالد السودان.

حـد باب يف هـذا املؤلـف، خصـص بـاب وا ٣٨ومن مجموع 
) للحديث عن تاريخ وملوك الدولـة السـعدية، وبـاب ٣٠(الباب 

ــاب  ــالطوارق، (الب ــاب� ٨واحــد خصصــه للتعريــف ب ــاك ب ) وهن
) خصصــه للحــديث عــن ٣آخــرين بطــابع وصــفي األول (البــاب 

استيالء كنكن مويس (منيس موىس) عىل مملكـة السـغي .و بـاب 
عنونـه ) حـول زيـارات املؤلـف لـبالد ماسـنة وقـد ٣٢ثا� (باب 

هكذا" سياحة مؤلف الكتاب إىل بالد ماسنة"، ورمبـا درجـة تـأتر 
أحمد التمبوكتي". هي التي جعلته يخصص له  املؤلف بإستاذه "

بابا واحدا ووحيدا تضمن نبذة حول كتاب نيل االبتهـاج بتطريـز 
الدباج، الذي أورده السعدي هكـذا" كتـاب الـديل ألحمـد بابـا". 

صه "لتاريخ السودان" وهو األخ� باب واحد كذلك هو الذي خص
 ١٠٦٣، وعليه مالحظات وقد أورده هكذا "تاريخ السودان" مـن 

بداية هـذا البـاب مخالفـة ملـا أورده املؤلـف يف بـاقي  ١٠٦٥اىل 
) هـو مبثابـة مـدخل جديـد ٣٨األبواب، وكأن هذا البـاب ( بـاب 

كجــزء ثــان، مــن الكتــاب لكــن املــوت كانــت أقــوى مــن إرادة 
الحمـد للـه وحـده ومـ� «هو يقول يف هذا الشـأن "السعدي" و 

بـاب مـن  ٣٨فإن من جملة  )٣١(».حدث بعد ما مىض من التاريخ
بـاب إبتـدأت بـذكر....،  ٣٢أبواب كتاب تـاريخ السـودان هنـاك 

وســتة أبــواب فقــط هــي التــي تباينــت عناوينهــا بــ� الرتجمــة، 
الــرحالت، التعريــف. مــع االشــارة إىل أن معظــم صــفحات هــذا 

سطر مع استثناءات محدودة، وداخل كـل  ١٩ؤلف تتكون من امل
 كلمة. ١٢ال يتجاوز عدد الكل�ت  سطر من السطور

 المصــادر التـاريخــية لمــؤلف تاريـخ الســــودان -٢/٢
في� يتعلق باملصادر التي إعتمدها "السـعدي" يف مؤلفـه، مل 

ا، ك� حصل عند التمبوكتي مثالً يف نيل االبتهاج يخصص لها جانبً 
بتطريز الدباج، بل وردت يف سياقات الكتابة عنـد وقوفـه عليهـا 

) ١٦٢٧ -١٥٥٦للالستشهاد، ويأيت أحمد بابا التمبوكتي (األستاذ) (
وإذا كان "لفي بروفنسال" قد اعترب  )٣٢(يف مقدمة مصادر املؤلف.

ربية املتعلقة بالرتاجم فـأورد هذا الكتاب ضمن أهم املصادر املغ
"إن أحمد بابا التمبكتي جدير بأن يسجل إسمه ضـمن املـؤرخ� 

 )٣٣(غ� املبارشين للمغرب أواخر القرن السـادس عرشـ املـيالدي".
ــل  ــه ني ــه املــؤرخ والشــخص، أو مؤلف ــا، الفقي وســواء أحمــد باب
االبتهــاج، فكالهــ� مــن العنــارص التــي أثــرت يف كتابــة وكتــاب 

"، بحكم كون هذا االخ� تتلمذ عـىل يـد األول (الشـيخ "السعدي
ويظهر اعت�د ع السعدي عىل ما كتبـه أحمـد بابـا  )٣٤(واملريد..).

وعىل مؤلفه السابق الذكر أساًسا، من خالل هذه النصوص وهذه 
قال العالمة الفقيه أحمـد «املقتطفات من كتاب تاريخ السودان: 
ثالث مـرات االوىل عـىل يـد بابا رحمه الله تعاىل، خربت متبكت 

سلطان موش، والثانية عىل يد سن عيل، والثالثة عـىل يـد الباشـا 
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أورد السعدي كذلك ضمن ما أورده حول  )٣٥(....».محمود زرقون 
وسـمعت العالمـة «تاثره باسـتاذه أحمـد بابـا التمبـوكتي فقـال 

ويف نـص آخـر أورده  )٣٦(».الفقيه أحمد بابا رحمه الله أنه قال....
كــذا وجدتــه مضــبوطًا يف ذيــل الــديباج «الســعدي" جــاء فيــه "

وقـد رأيـت يف «ويضـيف ». للعالمة الفقيه أحمد بابا رحمه اللـه
 )٣٧(».كتاب الذيل

إ�ا ما يؤكد حقيقة تأثر واعت�د املؤلف عىل أسـتاذه أحمـد 
بابا، كونه خصص له بابًا من أبواب كتابـه (البـاب العـارش) وهـو 

هــذه العنايــة. وضــمن املصــادر التــي الوحيــد ضــمن تراجمــه وب
م) وهـذا ١٣٧٧-١٣٠٣اعتمدها "السـعدي" هنـاك ابـن بطوطـة (

م إىل منطقـة مـايل، ومكـث ١٣٥٣األخ� كان قد قام برحلة سـنة 
بها مدة من الزمن فسجل ما كان يصادفه، وهو يف بالد السـودان 

 )٣٨(الغريب ويف زمن السلطان منيس موىس.
ت�ده عىل ابـن بطوطـة"، قـال ويقول "السعدي"مبا يثبت اع

أبو عبد الله محمد ابن بطوطة يف رحلته رحمه الله تعـاىل، كـان 
ـاج الـدين بـن  السلطان منيس موىس وملـا حـج نـزل بـروض لرس
الكويك، أحد كبـار التجـار مـن أهـل االسـكندرية بربكـة الحـبش 
خارج مرص، وبهـا نـزل السـلطان واحتـاج إىل مـال فتسـلمه مـن 

وتسلف منه امراؤه أيًضـا وتوجـه رساج الـدين رساج الدين هذا. 
بنفسه القتضاء ماله ومعـه ابـن لـه، فلـ� وصـل تنبكـت اضـافه 
اسحاق الساحيل، فكـان مـن القـدر موتـه تلـك الليلـة قـال فيـه 

اعتمد "السعدي" كـذلك عـىل  )٣٩(وبهذه البلدة قرب ابن اسحاق".
مؤرخ صاحب كتاب الحلل املوشية يف ذكر االخبار املراكشية وهو 

مجهول، وهكذا فقد أورد" وهم املسوفة ينتسـبون إىل صـنهاجة، 
وصنهاجة يرفعون أنسابهم إىل حم� ك� يف كتاب الحلل املوشـية 

استحرض "السـعدي" هـذا املصـدر  )٤٠(».يف ذكر األخبار املراكشية
التاريخي املغريب، عند حديثه عن التوارق يف عرض نسبهم وكـان 

ن مصـادر املـادة املعرفيـة يف كتـاب ذلك يف البـاب الثـامن. ضـم
تاريخ السودان، اعتمد "السعدي" عىل الرواية الشفوية واملعاينـة 
واملشاهدة. يظهر ذلك بوضوح من خالل هذا املقتطـف، "وهـي 
كائنة إىل اآلن باملشاهدة واملعاينـة وملـا اسـلم (يقصـد السـلطان 

مع، كنرب) خرب دار السلطنة وحولها مسجدا لله تعاىل وهو الجـا
وأنشــا األخــرى لســكناهم، وهــي يف مجــاورة الجــامع مــن جهــة 
ــة وســبعة  ــك األرض ســبعة آالف قري ــل أن يف ذل ـق.... وقي املرشـ

 )٤١(».وسبع� قرية متقاربة بعضها إىل بعض
 

ويف مقتطف آخر يقول "ويف أواسط ذي القعدة الحـرام مـن 
ه. سافرت إىل سيد األخ املحب الفاضـل ١٠٣٨هذا العام (يقصد  

فقيه محمد سنت قايض ماسنة لزيارته،  فطلبها منى منذ أعوام ال
مل يقدرها الله سبحانه، إال يف هذا الوقت وهو أول رؤيتـي بتلـك 

ومن خالل ما اعتمده من معاينة ومشاهدة يف صالته  )٤٢(الجهة".
ولقاءاته واملهام التي تكلف بها، جاء مؤلفه غنيا باألخبار، وهوما 

"وتتحــدث روايــة أخبــار  :زي الــذي قــالأكــده عبــد الهــادي التــا
وهنا عوض تاريخ السودان للسـعدي تـم  )٤٣(السودان للسعدي".

ذكر رواية أخبار السودان للسـعدي، وهـذا البعـد الخـربي الـذي 
تأثر به من خالل مصادره ظهر بشكل كرونولوجي، بحيث يحرض 
اليوم والشهر والسـنة. يف هـذا اإلطـار يقـول مـثالً "وليلـة األحـد 

، تويف أخونـا ھ ١٠٥٥عارش من ذي الحجة الحرام املكمل للعام ال
"ويف يـوم السـبت خـامس ذي الحجـة  )٤٤(محمد األمـ� كعـت".
، تـويف سـيد الوقـت وبركتـه الشـيخ ھ١٠٥٦الحرام املكمل للعام 

 )٤٥(املحب سيدي الرشيف محمد بن  الرشيف الحـاج الحسـني".
السـادس مـن  "وبقي يف ذلك الوهن والضعف اىل نهـار الجمعـة

عزل ومكت يف الواليـة سـنة واحـدة وتسـعة ھ. ١٠٥٨شوال عام 
 )٤٦(أشهر".

نقـــاط التقاطعـــات بـــين مؤلـــف تـــاريخ الســـودان ونمـــاذج  -٢/٣

 من المصادر السودانية والمغربية
للوقوف عىل عنارص تالقي تباينـات بـ� مؤلـف "السـعدي"، 

غـرب و�اذج مـن مصـادر تقليديـة يف بـالد السـودان الغـريب وامل
االقىص. توجه إختياري إىل أحمـد بابـا التمبـوكتي صـاحب "نيـل 
االبتهاج بتطريز الـديباج"، وإىل الصـغ� االفـرا� صـاحب "نزهـة 

-١٥٥٦الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي". في� يتعلق بـاألول (
م) فقد كان مولده ونشاته بتمبوكتـو، هـو مـن أرسة عاملـة ١٦٢٧

تغل بالقضاء كانـت لـه ثقافـة فقهيـة مبكانة اجت�عية، عالية، اش
إسالمية واسعة،عاش بعض املحـن يف مسـ�ة حياتـه يظهـر ذلـك 
بوضوح يف كتاباته، س�ته ومؤلفاته. فقد حورصت عشـ�ته (بنـي 
اقيت) وتم التنكيـل بهـا وسـياقتها بـالقيود إىل مـراكش، فسـجن 

وهــذا االنتقــال كلــف التمبــوكتي ھ). ١٠٠٤-١٠٠٢ملــدة ســنت� (
دًدا من كتبه ومجلداته، أثناء الرحلـة مـن السـودان إىل فقدانه ع

مــراكش، كــ� أن عشــ�ته أصــيبت بالطــاعون. وقــد تضــايق 
التمبوكتي يف مراكش، لدرجة أنه قال عند مغادرتها "ال رد� اللـه 

  )٤٧(إىل هذا املعاد والرجعني إىل هذه البالد".
وهذه الرحلـة التـي كانـت مـن السـنوات الصـعبة يف حيـاة 

مبوكتي، كانت األهم عـىل مسـتوى العطـاء والشـهرة. بحيـث الت
أكمل مؤلفه "نيل االبتهاج"، واسرتجع بعض مافقده ھ ١٠٠٥سنة 

من الكتب أثناء رحلته إىل مراكش من تومبوكتو. ك� أنه تواجـد 
يف املغرب االقىص يف فرتة ازدهار الدولـة السـعدية، حيـث عرصـ 

فيـه العلـوم والجهـود أحمد املنصور الذهبي الذي كانت تُـدعم 
العلمية. ومؤلفات التمبوكتي كث�ة، حتى قيل أنـه كـان مطبوًعـا 

إ�ا األكرث شهرة فهو "نيـل االبتهـاج"، الـذي ورد  )٤٨(عىل التأليف.
ســبب إقدامــه عــىل كتابتــه يف املقدمــة، وهــذا تقليــد عنــد كــل 
مؤرخي هذه الفرتة وحتى قبلها، ليس فقـط بـبالد السـودان بـل 

ويف آخـر  )٤٩(غرب األقىص والنموذج عند بـن خلـدون.حتى يف امل
ــاد ــذكر مص ــا ل ــف جانبً ــص املؤل ــاج"، خص ــل االبته ره كتاب"ني

 وعددهم كب� ومنهم ابن خلدون.
 -١٦٦٩أما في� يتعلق بالصغ� االفرا�، فقـد عـاش مـا بـ� (

)، فرتة نهاية الدولة السعدية وبداية زمن الدولـة العلويـة. ١٧٤٠
ة التاريخية بكث� مـن االهـت�م مـن قبـل أحيطت هذه الشخصي

تكوينـه  )٥٠(باحث� ونقاد وبالتايل هنـاك خالفـات حـول ترجمتـه.
ارتبط يف البداية مبنطقة سوس ثم مراكش، وهنا يلتقي من حيث 
تواجده بهـذه املدينـة مـع التمبـوكتي. عـاش بعـض األزمـات يف 

هـذه حياته أثناء انتقالـه اىل فـاس لتعميـق الـتعلم والتكـوين، و 
األزمة مل تكن مع املخـزن كـ� حصـل عنـد التمبـوكتي، بـل مـع 
الفقهاء املتزمت� الرافض� للتجديد وتحرير الفكر، وهـذه األزمـة 

وكـ� الحـال عنـد  )٥١(والرصاعات امتدت لحوايل عقد من الـزمن.
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ــرا يف األدب  ــرا� غزي ــد االف ــأليف عن ــان الت ــد ك ــوكتي فق التمب
ا األهم فيهـا هـو: "نزهـة الحـادي" والتاريخ، بحوايل أربع� مؤلفً 

ويظهر أن تأليف هذا الكتاب تم عىل مراحل متقطعة، ما يتأكـد 
بشكل واضح يف خامتة الكتاب. حيث أشار إىل أنه أنجز مؤلفه يف 
مرحلت� عندما تغلب عىل صعابه التـي مـر بهـا. بحيـت يقـول: 
"وقد كنت جمعت محصلة يف بطائق فإذا رمت تهديبه،عاق منه 

وملا أملت بنـا تلـك املصـيبة الفادحـة نبـذت تلـك التقاليـد  عائق
 )٥٢(بزوايا الهجران حتى نسجت عليها عناكب النسيان".

وسبب االقدام عىل الكتابة أوردها االفرا� يف املقدمة (نظرته 
إىل التاريخ، األهمية والقيمـة) واملـنهج الـذي اختـاره يف الكتابـة 

ل املرحلـة السـعدية التـي وحـو  )٥٣(واتبعه تحدث عنه يف مؤلفه.
ــة،  ــة شــفوية ومكتوب ــىل رواي ــا ع ــد فيه ــرا�، اعتم ــا االف أرخ له

 )٥٤(ومصادره املكتوبة كان فيها األسايس والثانوي.
ويظهر طابع اإلخبار عند االفرا� من خالل هـذا املؤلـف، يف 
اعت�ده عىل جمع املعلومات عىل اخـتالف تناقضـاتها ومقارنتهـا 

و السـعدي مـن هـؤالء؟ ومـا هـو متيـزه؟ أيـن هـ )٥٥(مع بعضها.
وماهي نقط التالقـي واالخـتالف مـع هـذه التجـارب التاريخيـة 
السودانية واملغربية؟ يلتقي مع أحمد بابا التمبوكتي مـن حيـث 
مسقط الرأس مبدينة تومبوكتو ويف بعـض الصـعاب التـي عاشـها 
إ�ا بشكل مختلف من حيث املدة والنوعيـة. فالسـعدي ظـل يف 

لسودان الغـريب، وعـاش فـرتة حرجـة مـع أحـد الباشـوات بالده ا
املغاربة، إ�ا تم انصافه يف األخ� وتحول إىل منصـب هـام خـدم 
فيه السلطة واملخزن، ومتكن من توسيع آفاقه املعرفيـة وعالقاتـه 

أخـد عـن أحمـد بابـا  )٥٦(وبالتايل اإلقدام عىل الكتابـة التاريخيـة.
م) كان السـعدي ١٦٢٧خ� (التمبوكتي بحيث عندما تويف هذا األ 

يف عقــده الرابــع. مــن حيــث األصــول والنشــأة واالنــت�ء األرسي، 
هناك العلم وم�رسة القضاء والرحلة، وبغض النظر عن دوافعها 
ســواء عنــد الســعدي أوالتمبــوكتي، فقــد كــان لهــا دور كبــ� يف 
التكوين واالطالع. فالتمبوكتي بدأ كتابه الشه�"نيل االبتهـاج" يف 

ــاه مبــراكش.توم ــو وأنه ــه  )٥٧(بوكت ــن رحالت والســعدي اســتفاد م
وزياراته رفقة الباشوات، فتوسعت معارفه التاريخية والجغرافيـة 
ــاريخ  ــم الت ــي حــول عل ــا أورد التمبكت ــنفس م ــة. وب واالجت�عي
وأهميته يف مقدمة "نيل االبتهاج"، وضع السعدي مقدمة لكتابـه 

اريخ فقال "وملا رأيت "تاريخ السودان" تحدث فيها عن أهمية الت
 )٥٨(انقراض ذلك العلم ودروسه وأنه كب� الفوائد كث� الفرائـد...".

وهنا يلتقي السعدي مع أسـتاذه أحمـد بابـا وهـذا األخـ� بـابن 
خلدون، وإذا كان أحمد بابـا قـد خصـص جانبـا لـذكر مصـادره، 
ــات.  ــمنيًا يف املحتوي ــادر ض ــذه املص ــعدي وردت ه ــد الس فعن

 )٥٩(كتي كث�ة ومعظمها يف مجال الرتاجم.ومؤلفات التمبو 
بين� يف كتاب تاريخ السودان، الرتاجم حضـورها باهـت مـع 
حضور قوي للحوليات واألخبار. فالتمبوكتي مل تكن له تقطعـات 
يف كتابة مؤلفه الشه�، اللهم االنتقـال مـن متبوكتـو إىل مـراكش، 

قـف عـن بين� السعدي مل يغ� مكان اإلقامة لكن كـان هنـاك تو 
ــ�ة  ــوكتي كث ــد. مصــادر التمب ــن جدي ــود م ــل أن يع ــة قب الكتاب
ومتنوعة، وهو ما يظهر محدوًدا عند السعدي مع التقاء الرجل� 
يف اعت�د الرواية الشفوية، بحكم أن املجتمـع السـودا� مجتمـع 

  )٦٠(رواية شفوية وليس كتابة.

وعنــد املقارنــة بــ� الســعدي والصــغ� االفــرا� مــن خــالل 
يه�، فهناك أوالً الفارق عىل مسـتوى الـزمن. فـاألول عـاش مؤلف

) ولكـل فـرتة ١٧٤٠-١٦٦٩م) والثا� ما بـ� (١٦٥٥-١٥٩٦ماب� (
ــالد  ــة. إن عــىل مســتوى ب ــا التاريخي متيزهــا وأحــداثها ورشوطه
السودان الغريب، أو املغرب االقىص، فأزمة وظـروف االنتقـال مـن 

 فــاس عنــد االفــرا� بــالد ســوس بــاملغرب اىل مــراكش، ومنهــا إىل
علمته الشئ الكثـ�، وكانـت فـرتة صـعبة دفعتـه للكتابـة وهنـا 

ق يلتقي مع السـعدي، يف اكتسـاب وتوسـيع املعـارف عـن طريـ
 الرحالت والزيارات.

مؤلفات االفرا� كث�ة هي بحوايل األربع� مؤلًفا بخالف 
السعدي، وهناك تقطع يف الكتابة عند الطرف� ومعهم 

مد بابا كذلك إ�ا بشكل باهت، وهنا يظهر أن التمبوكتي أح
الكتابة التاريخية عموما تتأثر بالظروف الذاتية والسياسية 
واالجت�عية. الكتاب� " تاريخ السودان للسعدي" أو"نزهة 
الحادي" لالفرا�، إخراجه� للنرش وللطبع كان عىل يد املسترشق 

فرا�، الفرنيس هوداس. وسواء عند التمبوكتي أو عند اال 
فالسعدي يلتقي معه� يف حديثة عن أهمية التاريخ يف مقدمة 
الكتاب. وهنا يظهر نوع من النمطية يف الكتابة التاريخية خالل 
هذه الفرتة، خاصًة عىل مستوى مقدمات املؤلفات، بدأ بابن  
خلدون إىل أحمد بابا إىل السعدي إىل االفرا�.... واالختالف 

املصادر املعتمدة ونوعيتها. فالتمبوكتي امللموس ب� هؤالء هو 
كتب يف الرتاجم.. واالفرا� حول أخبار امللوك الذين حكموا 
املغرب خالل القرن السادس عرش والسابع عرش امليالدي، من 

أما السعدي  )٦١(عهد املنصور الذهبي إىل املويل إس�عيل العلوي.
ضمن فقد تم تصنيفه من طرف الباحث� ضمن االخباري�، و 

 كتب الحوليات البالطية.
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ةُ   َخاِمتَ
ــة  ــن املصــادر التاريخي ــاريخ الســودان للســعدي م ــاب ت كت
التقليدية، التي توزع محتواها عىل ما هو إخباري تجـاه املغـرب 
األقىص، إ�ا أساًسا السودان الغريب، بكيفية خاصة خـالل النصـف 
ــهم يف  ــف أس ــيالدي. واملؤل ــ امل ــابع عرش ــرن الس ــن الق األول م

لتعريف باألماكن واألحداث األساسية وبالوقائع. وهـو بحمولتـه ا
املعرفية كان له أثـره عـىل مسـتوى رصـد أحـوال بـالد السـودان 
ضمن متغ�اتها الداخلية، خالل هذه الفـرتة مـن تـاريخ املغـرب 
األقىص، التي تحكمت فيها امتـدادات سـعدية مجاليـة، وتواصـل 

�. واملهم يف هذا املؤلف كونـه كان فيه التأث� والتأثر ب� املنطقت
اعتمد اللغة العربية التي توسعت يف بالد السـودان، مـع دخـول 
االسالم إليها عرب قرون. ك� أن الكتاب هو إنتاج محيل وفق رؤية 

وعليه فهو قيمة علمية مضـافة  )٦٢(سودانية للتحوالت واألحداث.
 تاريخ املغرب خالل العرص الحديث.هامة بالنسبة ل

لف كمنت كان موضـوع اهت�مـات ودراسـات، ومصـدًرا واملؤ 
لعدد من املؤرخ� التقليدي� ك� الحـال بالنسـبة أليب عبـد اللـه 
محمد الواليت الربتيل (القرن الثامن عرش امليالدي) وهـو صـاحب 
كتاب "فـتح الشـكور يف معرفـة أعيـان علـ�ء التكـرور". بحيـث 

ــواليت يف ــاث أن ال ــات واألبح ــض الدراس ــن  أوردت بع ــ� م الكث
معلوماته وإفاداته، اعتمد عـىل املـؤرخ عبـد الـرح�ن السـعدي 

و"ه�ي دو كاسرتي" بدوره أورد أن مـا جـاء عنـد  )٦٣(التمبوكتي.
"ابن خلدون" حول أهايل حوض النيجر، فيه امتام كبـ� ملـا أورده 

ويتحدث عبد اللـه العـروي عـن إمكانيـة  )٦٤(السعدي يف مؤلفه.
يف الدراسات واالبحاث التاريخية مـن مصـادر  االستفادة العلمية،

متوفرة حول العالقات ب� املغرب وبالد السودان. إ�ا عرب إعـادة 
النظر فيها ونقدها عىل ضوء مناهج عرصية، وذلك للـتمكن مـن 

 )٦٥(تأويل أنواع الروايات الشفوية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الَهواِمُش 
" االنسانية واالجت�عية باملغربالعلوم ملزيد من األضواء انظر: كتاب " )١(

 . ١٩٩٨طروحات ومقاربات، املعهد الجامعي للبحث العلمي، الرباط، 
"، مجلة عالقات املغرب بأفريقيا مالحظات أوليةالعروي عبد الله، " )٢(

، ١٩٨٨دراسات، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، أكادير العدد الثا�، 
                                                                                                                                              .                                ١٧ص

 .٢٠املرجع نفسه، ص )٣(
، فاس من خالل املصادر السودانية قراءة أوليةالشكراوي خالد،  )٤(

آلداب سايس فاس، ندوة ، منشورات كلية ا٣سلسلة ندوات ومناظرات 
 . ٢٨، ص١٩٩٦فاس وأفريقيا، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

، منشورات العالقات ب� املغرب وافريقيا الغربيةالتوفيق أحمد،  )٥(
 . ١٥ -١٤، ص ١٩٩٢عكاظ، جمعية موظفي كلية اآلداب الرباط، 

، دار ريببداية الحكم املغريب يف بالد السودان الغمحمد الغريب محمد،  )٦(
 .٥٣٤، ص١٩٨٢الرشيد للنرش، وزارة الثقافة واالعالم، العراق 

 .٥٣٦ – ٥٣٥املرجع نفسه، ص )٧(
) هناك إشارة واضحة إىل إنهاء املؤلف بذكر تاريخ هذه ٣٧يف الفصل ( )٨(

ه، بحيث يقول "وهنا انتهت املجموعة  ١٠٦٣العملية، وهي سنة 
من ذي الحجة الحرام،  بحمد الله وحسن عونه، بتاريخ نهار الثالثاء ....

متام الثالث والست� وااللف، والحمد لله، رب العامل� وهو حسبي 
من مؤلف تاريخ السودان) والعودة الثانية  – ٣١٤ونعم الوكطيل (ص 

، بدأها املؤلف بقوله ٣٨للكتابة وكأنها بداية لجزء ثان يف الفصل 
 ٣١٥ص "الحمد لله وحده وم� حدث بعدما ميض من التاريخ..." (

 من كتاب تاريخ السودان).
يظهر أنه من حيث املنهجية، وعرض املادة التاريخية، وترتيبها هناك  )٩(

تشابه مع معامل املنهج املعتمد، عند املؤرخ� املغاربة خالل نفس 
 الفرتة (االفرا�، الفشتايل).

، ١٨٩٨، تحقيق ونرش هوداس تاريخ السودانالسعدي عبد الرح�ن،  )١٠(
 .  ٢ -١، ص١٩٨١تبة أمريكا والرشق، باريز طبعة جديدة، مك

 .١٠٠ - ٩٩، م سابق، ص تاريخ السودانالسعدي،  )١١(
  .١٢٠املرجع نفسه، ص )١٢(
 .٦٠-٥٩املرجع نفسه، ص  )١٣(

(14) Assadi, «Tarikh es-Soudan», Texte Arabe Edité et Traduit 
par Houdas, Avec la Collaboration de Benoit 
.Lib.d’Amerique et d’Orient,1981,  p 217. 

(15) Lt. Colonel.H. De Castries ,  la Conquete du Soudan Par 
Elmansour, Hesperis ,vol. III, 1923. p445. 
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(18) Ahmed Boucharareb. «le Maroc et l’Afrique dans le 
Contexte des Grandes Decouvertes .Pub. de l’Institut des 
Etudes Africaines,1992 , p3.  
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َمةُ   ُمَقدِّ
بداية نود اإلشارة إىل نقطة مهمة وتتعلق بالجانب املنهجـي 
يف هذا العمل؛ كانت طريقة عميل خالل هذا البحث منكبة عىل 
مجموعة الوثائق املأخوذة من "املصادر الدفينة لتـاريخ املغـرب: 

كتوبـة باللغـة اإلسـبانية يف جزئها املتضـمن ألرشـيف الوثـائق امل
ولتنظــيم العمــل آثــرت بتخصــيص جــذاذة عمــل لكــل وثيقــة، 
تضمنت هذه الجذاذات جـرد الوثيقـة وتصـنيفها حسـب النـوع 
واملوضــوع واملضــام� التــي جــاءت بــه الوثيقــة وأخــ�ًا الرتجمــة 
الكاملة لها، وإلعطاء العمل دقة أكرب يف تتبع الوثائق املـذكورة يف 

املصدرية أرشنا إىل رقمها الرتتيبي يف املرجع األصيل  االبيبليوغرافي
ــد ( ــم املجل ــذلك رق ــا وك ــي ردت فيه ــفحات الت . )Tomeوالص

وملعالجة هذه الوثائق خالل هذا البحث، فقد وضعنا تصميً� له 
معتمدين عىل املطلوب من العمل والهـدف منـه، مـن تصـنيف 

ا إىل معتمد عىل معيار النـوع واملوضـوع، ثـم بعـد ذلـك انطلقنـ
العمل عىل املنت فأبرزنـا مضـام� كـل وثيقـة إىل جانـب ترجمـة 

 نصها من اللغة اإلسبانية إىل اللغة العربية.

والجــدير بالــذكر هنــا اإلشــارة إىل مجموعــة مــن الخصــائص 
واملميزات التي طبعت هذا البحث ونستهلها بجانب املنت، حيث 

ة، وهذا راجع ركزنا خالل الرتجمة عىل القواميس اإلسبانية القد�
إىل الطابع التقليدي للغة الوثائق، فك� سيتم اإلشارة إىل ذلـك يف 

)، فإن اللغة املتعامـل معهـا هـي ٨رقم ( الوثيقةهوامش جذاذة 
لغــة إســبانية مليئــة بالشــوائب الجهويــة، فليســت نظــ�ة للغــة 
املعروفة لدينا اليوم، وهنا نود إثارة انتبـاه املطلـع عـىل الوثـائق 

أن هناك بعض الصعوبة يف قراءة هـذا املـنت. كـ� نشـ� والعمل 
 يال نـدر كذلك إىل مسألة جمع وربط الكلـ�ت بعضـها بـبعض، 

املطبعة، أم بقاعدة سـائدة يف كتابـات  باألخطاءهل األمر يتعلق 
تلك الفرتة، كـ� أننـا نسـجل تشـوه مجموعـة مـن املصـطلحات 

ذلك: أسفل = وحلول حروف فيها مكان أخرى، األمثلة كث�ة عىل 
)، y)، وحلول حـرف (jمحل حرف ( )xحل حرف ( bajoتحت = 

) n( ) يف أغلـب األحيـان/ ثـم حلـول حـرفi) أو(eمحل حـرف (
والعكـس صـحيح، بعـد ) vمحـل حـرف ( )bو() mمحل حرف (

ذلك �ر إىل عرض منت العمل ونستهل ذلك بعـرض املحـور األول 
 للتصنيف حسب النوع واملوضوع.
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حتديد المعطيات الممزية المحور األول: 

 للوثائق المدروسة
 جرد وتصنيف الوثائق:-١/١

 لقد ركزنا يف جرد الوثائق عـىل أرقامهـا ضـمن املصـدر وهـو
"املصادر الدفينة تاريخ املغـرب"، وبالضـبط ضـمن األجـزاء رقـم 

ــات اإلســبانية ٣)، و(٢)، و(١( ــائق وأرشــيف املكتب ) الخاصــة بوث
ذلك حددنا أرقـام الصـفحات التـي  فالرتقيم املعتمد روما�، بعد

وردت فيها الوثيقة الواحدة، وإىل جانب ذلك رقم املجلد، فبهذه 
املعطيات تسهل عملية عثور عليها وضبط اإلحالة إليها ضمن أي 

. واملالحــظ أن طريقــة الجــرد كانــت فيــهبحــث يــتم اعت�دهــا 
منهجية لوحدها، إذ البد من تتبع تسلسلها الكرونولوجي، وهـذا 

اعد الباحث عىل الوقوف عـىل تطـور األحـداث ومعهـا عـدد يس
الوثائق، فكل مرحلة معينة ومعها األحداث التي وقعت فيها كم 
مع� مـن الوثـائق تتفـاوت أهميـة حسـب الفـرتة ولعـل تطـور 
الرتقيم دليل عىل تزايد أهمية العدد وغنى املادة املعرفيـة التـي 

 وثائق املدروسة.توفرها تلك ال
هــذه العمليــة مل نغفــل االطــالع عــىل األجــزاء فــنحن خــالل 

الثالثة املتوفرة للوثائق التي جردها شـانطال دوالفـ�ون، وهـ�ي 
لكننـا وقفنـا عـىل أهمهـا يف  االسـبانيةدو كسرتي حـول الوثـائق 

نظرنا، ولعل التفاصيل الكب�ة التي تتـوفر عليهـا الوثـائق كانـت 
هـذه املرحلـة وهـو  عائًقا أمام العملية الثانية من عملنـا خـالل

التصنيف. والتفصيل نلـج إطـار التقـارير أوالً والتـي تطرقـت إىل 
أخبـار املغــرب وهــي وثــائق ذات طــابع ســيايس، لــه أهميتــه يف 

) مثالً واملسـتمدة مـن املجلـد الثالـث مـن LXXVالوثيقة رقم (
 )١(سلسلة الوثائق االسبانية.

يات حول يف إطار تصنيف الوثائق املدروسة، واملتضمنة ملعط
تاريخ العالقات املغربية العث�نيـة خـالل القـرن السـادس عرشـ 
امليالدي، آثرنا اِلتزام معاي� محددة يف جردها، يتعلق األمر بتبني 
النوع كمعيار أول، واملالحظ هنا هو غني هذه الوثائق بالرسائل 

ب� أطراف عديدة منها ما هـو  الوصلوالتقارير التي كانت صلة 
ة ووالتها، وهنا عرثنا عىل وثائق اسـبانية مـن جهـة رسمي كالدول

ــة  ــية العث�ني ــوالت الدبلوماس ــب تح ــبق يف تعق ــا الس ــان له ك
واملغربية السعدية بشكل دقيـق، وعنـدما نـذكر الرسـائل نقـف 
عــىل أنــواع عديــدة بينهــا، فمنهــا مــا هــو موجــه مــن القناصــل 

شـ�ل والسفراء اإلسبان والوالة عـىل منـاطق النفـوذ اإلسـبا� يف 
إفريقيا إىل امللك، ومنها ما هـو موجـه إىل أمـراء وأمـ�ات كانـت 
لهم ولهن الكلمة يف القـرار اإلسـبا�. أمـا التقـارير وهـو الشـكل 
الثا� من الوثائق فيتطرق إىل تطورات األمور يف الجزائر واملغرب 
واملالحظ أن تتبع هذه التقارير ودراستها يوفر مادة غنية ومهمة 

ادالت التي كانت تـتحكم يف الوضـع الـدبلومايس بـ� ملعرفة املع
املغرب السعدي من جهة والسلطة العث�نية بـالجزائر املجـاورة. 
فالتصنيف عمل بالغ األهمية بالنظر املحتـوى، فمـن أجـل ذلـك 
البد من االطالع عىل الوثيقة كاملة وقراءتها تسهل عملية فهمهـا 

نيف الـذي اتخـذ وترجمتها فـي� بعـد، فاملـدخل هنـا هـو التصـ
 معيارين اثن� األول هو النوع والثا� املوضوع ك� سبق الذكر.

 
بعد النوع يأيت املوضوع والذي يتطرق إىل مـا هـو اقتصـادي 
وســيايس ودينــي ودبلومــايس دامئًــا يف الفــرتة الســعدية املواكبــة 
لفــرتات مــن التواجــد العــث�� يف الجزائــر، وكــذلك بقــوة التــاج 

قة ب� هذه األطراف كانت مؤطرة بعامل التقـارب اإلسبا� والعال 
املغــريب اإلســبا� مــن جهــة وهدفــه طــرد األتــراك مــن املغــرب 
والتقـارب املغــريب العــث�� ملواجهـة الخطــر املســيحي االيبــ�ي، 
فاملعاهدات مثالً صـنفت سياسـية تـارة واقتصـادية تـارة أخـرى 

مبضـامينها ودبلوماسية يف مناسبات أخرى، واألمر هنـا ال يتعلـق 
فقــط بــل كــذلك أهــدافها والظرفيــة التــي تتعامــل معهــا هــذه 
املعاهدات والتي أتـت فيهـا. كمثـال عـىل ذلـك نـذكر معاهـدة 
وقعها اإلسبان واملغاربة طرفاها املبارشات حاكم مليلية واملنصور 
بن إبراهيم قائد مخز� عىل منطقة اغـ�رة يف الريـف وتتطـرق 

لحفـظ مـن املنـاطق الحدوديـة  هذه املعاهدة إىل صيغة سياسة
ب� مليلية واملناطق املجاورة لها وذلك لتشجيع النشاط التجـاري 

 بها.
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 المحور الثاين:

 العمل عىل منت (النصوص المكونة للوثائق)
 ترجمة الوثائق من اللغة اإلسبانية إلى اللغة العربية-٢/١

 
 

 )١الوثيقة رقم (
 

 �ة ريخنتيرسالة من الكونت دي ألكوديتي اىل االم
 )٢(١٥٥٥يوليو  ٢٣(مقتطفات) يف وهران:  

 
 إىل سمو األم�ة  -١٥٥٥-ظهر الرسالة بخط اليد: وهران

 .١٥٥٥يونيو  ٢٣ -من الكونت دي الكوديتي
موجهـــة اىل معـــايل ســـمو أمـــ�ة الربتغـــال، حاكمـــة 

 إسبانيا...إلخ
 سيديت،

 معايل قوة سيديت،
يتجه نحو تحريض  ما يهاب خطره يف هذه املناطق أن الرشيف

سكان الجزائر ضدنا، ألنهم جميًعا أعداءنا من جانب العقيدة 
كذلك يف احت�ل توافق وتحالف ملك  والخطرويف اإل�ان، 

الجزائر والرشيف، ألنه الينقص رشفاء وصالحون وشيوخ يعززون 
صداقتهم، فرغم كون هذا االتفاق صعبًا أل� أعلم مبجئ ابن 

السلطة بأمر من الباب العايل (السلطان  باربا روسا إلزاحته عن
العث��)، وأنه ال يجرؤ عىل الذهاب إىل تركيا ألنه غني وأن 
السلطان العث�� ساخط عليه، ومن املحتمل بأن �يل الرشيف 
إىل أي طرف ألنه يريد استعادة بينيون دي فيليز ومعها الجزائر 

ون وإذ حصل هذا سوف تلحق مناطق نفوذنا كذلك، وتعلم
 الخصاص يف الجنود الذي نعانيه.

ربنا الله نرجو الحياة مللكتنا ويحفضها 
 ململكاتها وسادتها لسموكم.

 ١٥٥٥/ يونيو  ٢٣من وهران، 
 ادمكم املخلص،خ

 االمضاء: الكونت دي الكودويتي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 )٢الوثيقة رقم (

 
 تفويض منح الكونت دي الكوديتي للتفاوض

 )٣(١٥٦٦يف فاتح أبريل  مع الرشيف بروكسل
 

 ظهر الوثيقة بخط اليد:
حان وقت منح التفويض من لدن امللك للكونت دي الكوديتي 
من أجل التفاوض بشأن السلم مع الرشيف، ملك فاس واملغرب، 

 .١٥٥٦من أبريل  ١٢يف بروكسيل يوم 
 عىل الهامش: الدون فيليب.

 
 امللك،

حمد الشيخ ملك فاس لسمو امللك الفارس ب� املغاربة موالي م
واملغرب، فبواسطة الدون مارتن دي قرطبة، ودي بالسكو 

Velasco والكونت دي الكوديتي قبطاننا يف وهران ومملكة ،
تلمسان وتونس، نريد التفاوض بشأن السلم والهدنة معنا 
ونساعكم يف طرد األتراك من الجزائر ومناطق أخرى من املغرب، 

رب وأخرى من البحر جعلهم فتهديدهم ملناطق عديدة من ال
أعداًء مشرتك�، مهم ال يحافضون عىل أي وعد أو قانون، وأخدا 
بإرادة الرشيف ملساعدتنا عىل فإننا �نح املدعو الكونت دي 
ألكوديتي تفويضنا للتفاوض معكم أو مع من ينوب عنكم يف 
ذلك، يف الزمان والطريقة والرشوط التي تبدو مالمئة لخدمة الله 

ونلتزم بتطبيق ما اتفق عليه معكم وما يتصل مبا اتفق ونحن، 
عليه وسوف نؤكد ذلك برسالة مسلمة من يدنا ومختومة من 

 طرفنا.
 

 يف إقامتنا بربوكسيل يف دوقيه ب�فانتي
 ١٥٥٦يوم فاتح أبريل 
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 )٣الوثيقة رقم (
 

 Alonso de Gurreaرسالة من ألو نصودي غوريا 
 )٤(enteRegأىل االم�ة ريختتي 

 مقتطفات
 

إىل ســموكم مــن قبطــان -١٥٥٦-ظهــر الرســالة مكتــوب: مليليــة
 .١٥٥٦ابريل  ١٥مليلية: 

موجهة إىل: معايل السمو والقوة (السيدة) أم�ة الربتغال حاكمـة 
 م�لك قشتالة، سيديت،

 
 معايل السمو والقوة سيديت:

 ... (نقط حدف)
لرشـيف، بعـد ك� أمرت سيديت أن أحبطها علً� مبا يجـري مـع ا

، مل يتحـدث يل يف ٥"AlCaideكتابتي إىل سموكم عنه، فالقايـد "
هذا الشأن عن املغاربة. فاملعروف عنهم الكذب والدردشة، كـ� 
هو حـالهم، والحـديث معهـم غـ� مجـد فهـم منقسـمون عـىل 

 بعضهم.
الجزائـر ال أعـرف منـه أنـه أكـرث مـن أنـه الزال يف  )٦(فعن ملـك

قد طرده من الحكم  )٧(و� أن ابن بر روساالجزائر واملغاربة أخرب 
 وأن هذا األخ� ليس محاربًا ويف هذا الشأن فرح املغاربة لذلك.

 
 ١٥٥٦أبريل  ١٥من مليلية يف 

 من سموكم
 اإلمضاء: الدون الونصو دي غوريا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤الوثيقة رقم (
 

 توجيهات من الكونت الكودويت
 )٨(ةاىل الدون مارتن دي قرطب

 
 ظهر الوثيقة مكتوب: التوجيهات.

ب� أمور أخرى نريد االقناع بإرسال اناس آخـرين بـأمر واعـت�ًدا 
 :)٩(عىل ماجيئ به من رسائل التي أحرضها نونيز نقول

أنه نظرًا لكون املغاربة متقلبـي الـرأي مـن أي سـوء أو خطـر يف 
الحرب وأنه ما من شأن صغ�ة أو كبـ�ة تحـدث بسـبب انتصـار 

، سوف تؤثر علينا وعىل مناطق تواجدنا، والتـي سـوف )١٠(ألتراكا
تتطلب النجدة، وهكذا فإنـه مـن املمكـن إقنـاع حـاكم الجزائـر 

، مـن هـذا )١١(باملجئ بتنازالت أكرث بإقناع من الشيوخ والصالح�
الطرف أو ذلـك الـرتيك أو املغـريب فـاالتراك هـم أصـحاب الحـظ 

ر، وهكذا فعىل جاللـة امللـك الوف� واألكرب لتحقيق االلحاق الرض 
االستفادة ما أمكن م� هو مطروح مـن لـدن الجزائـر والتعامـل 

 معه بأقىص حد من الحيطة.
ف�جو سموكم إيفـاد رسـول كـ� طلبـت ذلـك سـلًفا يف كتابـات 
أخرى، فهناك اناس يف كال الطرف� يرغبون تحقيق أمور ال يرغب 

عم السلطان وجيشـه فيها جاللة امللك وال السلطان، والحل هو د
) ألًفـا وهـو ١٢ضد األتراك والتفاوض يف ذلك، فهو يريد تجهيـز (

نصف الجيش فقط الذي وجه لح�ية السـاحل واملحافظـة عـىل 
ــاك، فالحقيقــة أن الســلطان  االتفــاق مــن أجــل جــدبهم إىل هن

 س�قص عىل ما نعزفه من ألحان.
 

 ، إمضاء الكونت  ١٥٥٦من أبريل  ١٩وهران يف 
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 )٥الوثيقة رقم (
 

نقل لسالة كتبهـا فـراي لـويس دي  ١٥٧٧مكتوب خلف الوثيقة: 
ــاندوفال  ــد   Fray Luis De Sandavalس ــلطان عب إىل الس

 )١٢(امللك.
حول املعاملة الجيدة واملتبادلـة للسـجناء واالرسى مـن الطـرف� 

 لدى إسبانيا واملغرب.. والوضع اتجاه األتراك،
 

 وسيد الرببر.سموكم وعال مقامكم امللك 
ليكن الله يف عون سموكم والجميع، فالرسالة التي كتبها سـموكم 
لنا جوابًا عىل تلك التي أرسلناها لكم توصلنا بها بفرح وأرسلناها 
إىل امللك الدون فيليب، وترجمـة لهـا إىل ملـك الربتغـال ورشحنـا 
فيها األعـ�ل الجيـدة التـي قـدمتموها للمسـيح�، جـزاكم اللـه 

 عليها.
عاملكم مـع سـجنائنا وارسنـا بالحسـنى، واشـارتهم لنـا بـذلك، فت

فنحن مجربون عىل الفصل نفسـه اتجـاههم واللـه يجازينـا عـىل 
 ذلك خ� الجزاء، ونتعاون عىل خ� األع�ل.

ف� يقول سموكم عن مسألة إرسـال األرسى إىل "القسـطنطينية"، 
، فنحن نطالب باالطمئنان واليقـ� بعـدم إرسـال أحـد إىل هنـاك

فاألحسن استخدامهم للعمل لديكم لالستفادة منهم، فهم خـدام 
اوفياء مع حسن معاملتكم لهم، ونظرًا لسحائكم وكرمكم فـإنهم 
يعيشون أمالً يف الحريـة والعفـو، وحلـول السـالم بـ� اململكتـ� 

 والخدمة بوفاء له�.
وصلنا كذلك مـن مخـربين أنكـم تقومـون بإخبـار األطفـال عـىل 

م بالقوة واستخدامهم يف تصوركم، فهناك َمْن يقـول اعتناق االسال 
إنهم فصلوا عن أمهـاتهم بـالقوة، فتأملـت األمهـات كثـ�ًا لـذلك، 

 اعتنـاقفك� يالحـظ سـموكم أننـا ال نقـوم بإجبـار أرسكـم عـىل 
املســيحية بــالقوة، إال بــإرادتهم الخاصــة والحــرة، وإذا كــانوا 

 م بحرية.متزوج� فإنهم يستفيدون من أزواجهم وأبناءه
في� قال سـموكم بإرسـال بـاخرة إىل إسـبانيا وأخـرى إىل إيطاليـا 
السرتجاع أرسى لكن مع عـدم التـوفر عـىل تفـاهم مسـبق فإنـه 

 ذلك دون التفاوض والتنسيق مع جاللة امللك واملستشار. تتعذر
فـأمر السـلم متعلــق بعالقـة جاللـتكم مــع املسـيح� يف مســألة 

، فكـ� يـدرك سـموكم االتزاماتنـراك األرسى وخاصًة إذا واجه االت
األهداف الحقيقية لألتراك فانه يحلم أنه لـيس هنـاك أمـن عـىل 
الحياة أو الدولة حيث يضع األتراك أقدامه، نبقى هنا عـىل أمـل 
أن تبقى األمور مفتوحة بينه� ك� هو الحـال يف السـنوات التـي 

يعلـم  خلت فمع األتراك ال أمان عىل الحياة أو الدولة، وسـموكم
حادثة قتل األتراك والدكم ومن أجل مصلحة سموكم التخيل عن 
كل ما يربط من مصلحة مع األتـراك ومـا إلـيهم، والتحـالف مـع 

وخاصًة  ءيشكل  القتحامامللك الدون فيليب الذي له اليد والقوة 
بواسطة مساعدتكم وتعاونكم مـع املسـيح� يظهـر أن سـموكم 

ستفيد منها االتراك، ألن هنـاك يفوض موانئ بالدكم لنا حتى ال ي
الذين يرغبون يف الحصول عـىل كـل يشء، ألن  باألتراكيعج دامئًا 

ليس لهم وسيلة للمجيء إىل بالدكم إال البحر، ونحن نرسـل مـن 
هناك الجنود إىل وهران ملقاومتهم واالستفادة منهم كـذلك، كـل 

ذلك ليك نحمي حياتكم وملككم منهم ونـأمن جـانبهم ونحصـل 
لجزائر والبالد املجاورة لها سواحل نتاجر فيها ك� كان الحـال يف ا

، ورغم كب� األذى الـذي لحـق املغاربـة )١٣(خالل ملك من قبلكم
من االتراك، فهـؤالء أخـدون نسـاءهم وأطفـالهم بـالقوة، وسـوء 
املعاملة اتجاه املغاربـة، ونحـن هنـا بنيـة وكبـ� اإلرادة نفـاوض 

تخصـني، الدرجـة األوىل والتـي  لالستفادة من هذه األمـور التـي
فيها مصلحة ورىض الرب، ومتكننـي مـن خدمـة الـرب وسـموكم، 
وهو أهم يشء بالنسبة يل، ومعهم الدون فيليب سيدي، من أجل 

 سلم الكل.
 

 .١٥٧٧أبريل  ١٠من فرانسيسكو دي اشبيلية، يف 
هنا اخرتت أس�ين وهـ� خـوان دي اللوكـا ورود ريغـو غارسـيا، 

ي من أجله� أطلـب وأرجـو أن تحسـنوا إلـيه� لدى سموكم الذ
وتوصلوا الصدقات التي نجمعها ونرسلها إليكم لتصـل إىل األرسى 

 والسجناء لديكم، ونرجو من سموكم معالجة كل هذا.
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 )٦الوثيقة رقم (
 

 )١٤(رأي مجلس ملك إسبانيا
 

، رفقتـه، ١٥٧٧ابريـل  ١١عىل ظهر الوثيقـة مكتـوب بخـط اليـد 
ـــه ـــف ارســـل جاللت ـــز  كي ـــوس فيلي ـــز دي ل ـــا املركي دوق "الب

وفرانسيسكودي إيبـارا" مـن لـدن انطونيـو ب�يـز (كاتـب امللـك 
فيليــب الثــا�)، وكــذلك رســائل املــوىل عبــد امللــك التــي كتبهــا 

) Ybarra(  لجاللتكم ورفقته ماله عالقة بفرانسيسكو دي "إيربارا
 والذي أورده القبطان كابريط الذي أرسل اىل جاللتكم عن طـرح

اتفاقية السـلم مـن لـدن مـوالي عبـد امللـك عـىل أنهـا مناسـبة، 
، أن هـذا كثـ� عـىل Ybarraفحسب تقدير فرانسيسكو دي ايربا 

عدو، رغـم كونـه كـذلك ال يعمـد إىل االسـتعانة بالسـالح الـرتيك 
وإحضارهم، وبهذا �كننا القول بأن له نية طرد االتراك من أرضه 

 مالمئة. وبقيت فصول االتفاقية معه ك� هي
 

 Mateoعىل الهامش مكتوب بخط اليـد الكاتـب مـاتيو فاسـكيز
Vaisquez :�وكذلك بخط اليد امللك فيليب الثا ، 

كعندما سيحل وقت تطبيق وتنفيذ هذا السلم فـإن يجـب فهـم 
أن ارشاك ملك الربتغال مهـم، ونراسـل هـذا األخـ� ملعرفـة رأيـه 

املـوىل عبـد امللـك  وارادته يف هذا األمر، حتى نرجـع كـابريط إىل
وس�ع رأيه يف ذلـك مبـارشة والرشـوط التـي يطرحهـا يف سـبيل 
تطبيق هذا السلم والتفاوض عىل الحل االنسب، مع الرتكيز عـىل 
إبعاد األتراك عن أي اتفاق ومـن عـىل أ"رض اململكتـ� وإذا أراد 

 مساعدتنا عىل دخول الجزائر فال بأس.
الـذي يوجـد يف سـبتة،  Zunigaفمن الصائب اسـتدعاء زونييغـا 

 فهذه املرحلة من القضية التسمح بتفاوض زونييغا عىل أي شئ.
بعد أيام كان دوق "ألبا" من دعا بأن يسافر "كابريط" برسالة من 
امللك فيليب الثا� اىل املوىل عبد امللك القرتاح املساعدة االسبانية 

وذلك  عليه ضد األتراك، أو املغاربة االخرين الخاج� عن طاعته،
بتقديم الدخ�ة والعتاد (األسلحة) وبواخر حربية، فالوثيقة تقول 
إن املوانئ هي أصعب األماكن للـدفاع عنهـا وأن عـىل السـلطان 
تسليمها للملـك فيليـب. وإيصـال خـرب أن ملـك الربتغـال سـوف 

 .يدخل ضمن هذا السل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٧الوثيقة رقم (
 

 رسالة من فيليب الثا� 
 )١٥(عبد امللكإىل املوىل 

 
ظهر الرسالة بخط اليد: لقد حان وقت الذهاب بالنسبة للقبطان 

 كابريط.
 إىل موالي عبد امللك،

 الدون فيليب...،
 

املحــرتم واالرشف بــ� املغاربــة، مــوالي عبــد امللــك، ملــك فــاس 
 واملعرب سالم متمنياتنا باالزدهار.

ي� وما جاء من فرباير املاض ٠٥يناير والـ  ١٠من أجل رسائلكم يف 
ـها القبطـان  يف رسائلكم االخـرى املختومـة باسـمكم التـي أحرض
كابريط، وما حمله من خطاب شفهي منكم تـدب� عـن إ�ـانكم، 
تلقينا بإرادة جيدة وأمـل يف تحقيـق سـلم وصـداقة معنـا. وقـد 
أكدنا عـىل املـدعو القبطـان بالعمـل عـىل تحقيـق هـذا السـالم، 

ـعية، ونفسـه مـا ننتظـره ونحن نفوضه بذلك بكامل الثقة و  الرش
من جانبكم، دمتم رشفاء وعايل القيمة ب� املغاربـة، ولـيحفظكم 

 الله دامئًا وأبًدا.
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 )٨الوثيقة رقم (
 

 
 عىل ظهر الوثيقة مكتوب عبارة:

"له عالقة مبا جاء يف رسالة عبد امللك والرشيف وقائد البنيون" 
 )١٦(ما تحتويه رسائل "الرببر".

فأمر من طرف  )١٧(ريطا ب� من عند امللككان القبطان كاب
جاللته للذهاب إىل املغرب حيث يوجد الرشيف عبد امللك، 

من فرباير من هذه  ٥من يناير و ١٠الذي بعث برسائل يف 
السنة، والتي يطلب فيها السالم من امللك فيليب الثا� وحسن 
الجوار كالذي أبرمه مع فرنسا وانجلرتا والذي دخله أيًضا ملك 

لربتغال، فجواب جاللته جاءت برشط إال يتعارض ذلك مع ا
قوان� بالده إسبانيا، وأن يحىض جاللته بنفس التحالف الذي 
حيض به األتراك، وأن هذا األمر سوف يناقش حتى الوصول إىل 
حل مرض. أن جاللته يرغب يف تحقيق ذلك عندما أرسل الباب 

ألن ذلك سوف ، هالعايل باملوافقة عىل منح الح�ية إليه وأخي
يؤدي اقتطاعي مملكت� و�كنه أن يحد من األرسي والسجى 

 لدى الطرف�.
 

باطالع جاللته عىل هذا الخطاب وأشخاص آخرين أرسلوا للمهام 
املنوطة بهم يف هذا القرار. وقد جاء من املغرب فرانسيسكو دي 

) الذي أمر باستيعاب املطلوب Francisco de çunigaشونيغا (
ليك يتكلف مبهمة رفقة موالي عبد امللك، كرجل ورع وناسك 
وثقة، يوصل الرسائل منه واليه، ويصبح كاتبه الخاص ودراعه. 
وما مطلوب منه اآلن تحقيق السالم مع جاللته ملك اسبانيا 
وملك الربتغال. ك� سبق وفعل كأبريط بواسطة رسائله. وإخراج 

من مملكته معرفة منه باألذى الذي يسببنه ملَْن يتعامل األتراك 
مع السلطان، كاملدعو شونيغا الذي سوف نعود إىل قضيته 
جانبًا وبالتفصيل. والذي القى قبوالً واستحسانًا من لدن 

 السلطان، من خالل الرسائل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٩الوثيقة رقم (
 

 رسالة من الدون مارتن دي قرطبة إىل فيليب
 )١٨(الثا�

 (مقتطفات)
 

 ظهر الوثيقة مكتوب: نسخة من رسالة املركيز الدون مارتن 
 .١٥٥٧من اكتوبر  ١٠دي قرطبة اىل جاللته بتاريخ 

 
يف عالقة مع جاء به فراي ميكيل من مدينة الجزائـر وتقريـر مـا 
أمرنا به نحيط جاللـتكم مبـا هـو رئـيس يف التفـاوض، ومـا أراده 

أكتـب لجاللـتكم عـ� توصـلنا بـه مـع  جاللتكم تحقيقه هنـاك،
(حاجي موراتو) حول نية االتـراك التـدخل يف املغـرب، وأن ذلـك 
ليس ًرسا بالنسبة إليه. وأن تآلبه ضد السلطان جاء نتيجـة منعـه 
(أي حاجي موراتو) من الوصول اىل زوجته، وهو سـبب الخـالف 
 بينهم، وأن األتراك يحاولون توظيف ذلـك االيقـاع بـ� السـلطان

وحاجي موراتو، وهكذا فإن االمر قد اتخـد طريًقـا آخـر اذ نرشـ 
حاجي موراتو خربًا أن امللك موالي محمد قد تحالف مع الربتغال 
لطرد مـوالي عبـد امللـك صـديق االتـراك العث�نيـ�، وأن امللـك 
الربتغايل مستعد للمساعدة يف ذلك، وهكذا فإن تجـاًرا مسـيحي� 

خرب يف الجزائر وهذا مـا ال يـرتك يشهدون عىل ذلك ونرش نفس ال
أي موطأ قدم لألتراك باملغرب فهذا الجوار مع االتراك مؤد كث�ًا، 
ومعالجة آداه صعب جدا، فبمجرد وضع قدم االتراك يف املغـرب، 
وأنه مل تتم مساعدة موالي امحمد الرشيف كتلـك التـي قـدمت 

 لعمه، فلن يصبح أي من أهل امللك سلطانا بعد ذلك.
ما قاله فـراي ميكيـل، فإنـه تعامـل مـع السـلطان عـىل  ففي كل

أساس مدي املساعدة له ضد االتـراك وطـردهم، وقـد بـدا لـدي 
 مجموعة من االشارات تؤكد شكويك.

هناك "ماييس بيدرو" وهو كاطال� الذي أرسل إىل رسـالة امللـك، 
تحيل عىل أن هناك يف فالنسيا عارف بأمور اسـبانيا وهـو أنـدريا 

سو (واملعروف حقيقة بفرانسيسكو غاسـبار كورسـو). غاسبار كور 
مبا يسـمع ويطلـع عليـه مـن أخبـار، وهـو ومـدعو للحضـور إىل 
مجلــس امللــك، ويعتــرب ذا صــلة مبتمــردين وهــم مــن يوصــلون 

 الرسائل من وإليه.
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 )١٠الوثيقة رقم (
 

 رسالة لويس إبريرا إىل فيليب الثا�
 )١٩(م ١٥٧٨غشت  ١٣سبتة يف 

 
 مكتوب بخط اليد: تحدير للدون خوان أوسايتيظهر الرسالة 

 م١٥٧٨غشت  ١٣ساعي جبل طارق: يف 
 

بعد املعرفة الرابع من غشت صفا الجو ب� ملك الربتغال وامللـك 
من نفـس الشـهر سـنة  ١٢املغريب وكذلك أوضاع اململكت� حتى 

م وقد أحيط العديد كجاللـة امللـك بواسـطة مرسـال جبـل ١٥٧٨
ايت مــن اشــبيلية باالوضــاع هنــاك، وقــد طــارق وفراسيســكو دور 

جاءت االخبار مـن تطـوان كـذلك بواسـطة فرسـان وقـد جـاءت 
كذلك أخبار عـن املعركـة التـي جـرت بـ� الطـرف� وأنـه خـالل 
خمــس ســاعات مــن القتــال تــويف ملــوك،: عبــد امللــك (ملــوك) 

)Maluc وأخيــه مــوالي النــارص (رجــل فاضــل) وامللــك أحمــد (
ة) وملـك الربتغـال الـذي وضـع يف الرشيف (الضـعيف الشخصـي

ــه اىل  ــلطان إعادت ــأ الس ــذي مل يش ــاس وال ــل اىل ف ــيس وأرس ك
 الربتغالي�.

وكان الخليفة السلطان وهـو أخـوه املنصـور يتـوفر عـىل غنـائم 
كث�ة وعتاذ وذخـ�ة فقـرر تحصـ� العـرائش وإمتـام تلـك التـي 
 دشنت يف سال(التحصينات) وك� جاء أن رئيس الفيلق الـرتيك قـد

نادى عىل االتراك من الجزائر للمجئ والتدخل هنـاك يف املغـرب 
ألنها فرصة وفراغ إللحاق املغـرب بـالجزائر وأن جاللـة السـلطان 

 مهدد يف ملكه بشكل كب� من لدن االتراك.
 
 

مضامين  العالقات المغربية العثمانية من خالل-٢/٢

 الوثائق المدروسة
تصـنيف يف إطـار هـذه متكننا الوثائق التي شـملها الجـرد وال

الدراسة، من تكوين فكرة واضحة عن طبيعة العالقـات املغربيـة 
العث�نية خالل فرتة مهمـة مـن القـرن السـادس عرشـ املـيالدي. 
فاملخزن السعدي مل يدخر جهًدا يف الدفاع عن حدوده واسـتقالل 
املغرب عن التدخل العث�� املتزايد فيـه، ونفـس اليشـء حـدث 

يحي االستع�ري االيب�ي وهنا تـربز اهميـة هـذه اتجاه املد املس
الوثائق التي رسدت معطيات جديدة والبداية مع رحلة القبطـان 
"كابريط" وهو اسبا� زار مراكش مببـادرة فرديـة اسـتغلها التـاج 
االسبا� لضبط الرتاسل مع اململكة الرشيفة آنذاك. فامللك فليـب 

طان عبــد امللــك الثــا� كــان متمســكا بفــتح التواصــل مــع الســل
السعدي بهدف تحقيق السالم الذي كان عنوان اتفاقيات عديدة 
وقعها امللك االسـبا� املـذكور مـع دول أخـرى كفرنسـا وانجلـرتا. 
واملالحظ هنا أن جعل املغرب طرفًا يف خطة السـالم اإلسـبانية مل 
تكن صدفة. فامللك فيليب الثا� كان عىل بينـة مـن امـور تهـدد 

اإلشارة هنـا اىل التواجـد العـث��. فاسـبانيا تريـد بالده وعرشه و 
حشد أطراف إىل صفها، ولو تعلق األمر بتحقيـق هدنـة وضـ�ن 

عدم التحالف ب� املغرب والعث�ني� ضـد امللـك فيليـب الثـا�، 
فــنحن ننظــر هنــا إىل وجــه متطــور مــن الدبلوماســية األيب�يــة 

دع� لهـذا املسـار وانعكاساتها عىل العالقة العث�نية السعدية. و 
ــة  ــد املغارب ــقطوا يف ي ــن س ــك أرس م ــب ف ــبانيا لطل ــاءت اس ج
وعث�نيوا الجزائر، سواء كانوا بحارة أم تجـار. بعـد السـفارة غـ� 
الرســمية التــي كانــت ظــاهرة مــن ظــواهر العالقــات املغربيــة 
االسبانية واملغربية العث�نيـة، نـورد �وذًجـا آخـر للعالقـات بـ� 

 ويتجىل يف استغالل الصدقات الشخصـية مـع املغرب والعث�ني�
السالط� السـعدي�. والنمـوذج هـو" فرانسيسـكو دي زونيغـا". 
وقد اوردنا هذه الظاهرة للتمهيد واالنطالق نحـو دراسـة عالقـة 
املغاربة مع العث�نيـ� مـن خـالل االتفاقيـات الثنائيـة املخزنيـة 

ىل عقد اتفاقيات االسبانية، فامليل الذي كان ينهجه حكام مليلية ا
مع قواد املنطقة املجاورة للثغر الذي سـيطر عليـه االسـبان بعـد 
ـقي،  تسلمه إياه من الربتغال. فقائد منطقة اغ�رة بـالريف الرش
املنصور بن إبراهيم، كان قائًدا مخزنيا. وقد رغـب حـاكم مليليـة 
دييغو ب�يز دي ارمالطي توقيع اتفاقية هدنـة مـع القائـد نيابـة 

زن املركـزي، ومبوجبهـا طالـب االسـبان رساح أرساهـم يف عن املخ
املغرب وتعويض من ترضر من رسقة أو نهب وغ� ذلك من كـال 

سـبانيا أو املغـرب. لكـن املالحـظ أن هـذه إ رايض أالطرف� عـىل 
االتفاقية كانت موجهة بطريقة غ� مبارشة نحو تحميـل املخـزن 

عرضـون لـه مـن املغريب مسؤولية ح�ية االسبان من أي خطر يت
لدن العث�ني�، الذين يجوبون املناطق برًا وبحرًا، سـواء مبوافقـة 

 املخزن أو بدونها.
ــ ــان عازًم ــب ك ــك فيلي ــن فاملل ــه م ــرام صــفقة تقي ــىل اب ا ع

العث�ني� عـن طريـق توظيـف عالقـة مـوىل عبـد اللـه الغالـب 
ــة  ــاح منطقــة مليلي ــالعث�ني�. وضــ�ن االســبان لنشــاط وانفت ب

فليز امام التجارة مع القبائل وكذلك االتراك القادم� وبنيون دي 
مــن الجزائــر. لكــن املثــ� يف االمــر هــو الجانــب العســكري مــن 
االتفاقية املذكورة، فقد طالب االسبان بحق تحرك جنودهم عـىل 
الرتاب املغريب من منطقة نفوذهم مبليليـة اىل منـاطق اخـرى يف 

ــد عال  ــوف يعق ــر س ــذا ام ــرا. وه ــر ب ــرب الجزائ ــرب غ ــة املغ ق
بالعث�ني�، سوف يعترب ذلك تواطئـا مخزنيـا مـع اسـبانيا. وهـي 
ــا النظــر اىل  العــدو االول لالتــراك بــاملغرب االســالمي، فــال �كنن
العالقات املغربية العث�نيـة مـن زاويـة ثنائيـة فقـط، فالطرفـان 
ليسا مبعزل عن املحيط الدويل آنذاك ويخضعان لتـاث�ه ويـؤثران 

لفهم عميق للعالقات الدولية آنذاك كـان رضوريـا بدوره� فيه. 
ــائق املرتبــة ضــمن  االطــالع عــىل هــذا الجانــب املهــم مــن الوث

ملصادر الدفينة لتـاريخ االرشيف االسبا�، والواردة يف " مجلدات ا
 املغرب ".

ــً�  ــديني دوًرا مه ــل ال ــب العام ــل الســيايس، لع ــد العام بع
ربية مـع األتـراك. ونقصـد وحاسً� أحيانًا يف طبيعة العالقات املغ

هنا االنت�ء الديني املشرتك مع العث�ني� من جهة، وهو ما رسم 
خلفية دينية لتحالف مع األتراك وجعل املخزن السعدي يستع� 
بذلك لض�ن التوازن يف القوة ضد اإلسبان والربتغـال قـبلهم. فـال 
�كن تجريد هذه العالقات مـن إطارهـا العـام، فالوسـاطة التـي 

ادها شيوخ وعل�ء ورشفاء زوايا لتلطيف العالقـة بـ� الطـرف� ق
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املخزن واألتراك، قادها من الجانب اإلسبا� القساويسة والرهبان 
الذين كانت لهم حضوة لدى السالط� املغاربة، وعىل رأس رجال 
الدين املسيح� نذكر القسيس لويس دي ساندوفال الـذي بعـث 

، وكــان ١٥٧٧باشــبيلية يف أبريــل برســالة إىل املــوىل عبــد امللــك 
الهدف منها هو عدم تسـليم األرسى اإلسـبان املسـيحيون الـذين 
سقطوا يف أرس املغاربة إىل الدولة العث�نية. فاالشاعات املتدوالـة 
آنــذاك تــروج أن هــؤالء ســوف يجــدون طــريقهم إىل أســطنبول 
كأرسى لهـم عالقـة بالخالفـات بـ� إسـبانيا والربتغـال مـن جهـة 

ـاع بـ� واأل  تراك من جهة أخرى. وهكذا أصبح املغرب ساحة لرص
الطرف�. ف� مل تفلح الدبلوماسية السياسية يف تحقيقـه، أضـحت 
الوساطة الدينية بديالً فعاالً لدى األطـراف الثالثـة وأثـار بشـكل 
جيل عىل مواقف املغرب من األتـراك يف اِتجـاه الحيطـة والحـذر 

ل هو محاولة القسيس سـاندوفال من اإلسبان والعث�ني�. والدلي
يف الرسالة نفسها تحريض السلطان السعدي عىل األتراك ويقـرتح 
عليه انتزاع املناطق التابعة لألتراك يف املنـاطق املحاديـة لحـدود 
املغرب رشقًا، ويقصد مدينة وهران وحتى الجزائر العاصمة. دامئًا 

نية ومن خالل هذه الوثيقـة التحـريض كـان سياسـة خفيـة إسـبا
 سالف املوىل عبد امللك.نهجت مع أ 

أما عن الجانب املغريب العث��، فكانـت شخصـيات الدينيـة 
وسيطًا دبلوماسيًا. فضل حاحي موراتوا، حسب الوثيقـة توظيـف 
االط�ع العث�نية يف املغرب، لتصفية ضغائن وحسـابات لـه مـع 

فقـام املوىل عبد امللك الذي مل يرتك له املجـال السـرتجاع زوجتـه، 
موراتـو ببــث الشـائعات يف فــاس، عــن تحـالف رسي بــ� املــوىل 
محمد وملك الربتغال لغزو املغرب، وطرد املوىل عبد امللك الـذي 
يعتربه صديًقا لألتراك. والتجـار املسـيح� كـانوا شـهوًدا عـىل مـا 
قاله، واليشء نفسه اشيع يف العاصمة الجزائر. وقد دعـم حـاحي 

يد الذي يرتبص لألتراك العث�ني�. وأنـه موراتوا ذلك بإبراز التهد
يف حالة تحقق ذلـك مل تبقـى لألتـراك ويخـص بالـذكر السـلطان 
العث�� أي موطئ قدم يف املغرب. لكن إذا تحـالف األتـراك مـع 
"الحاحي موراتوا" فانهم مُعا سوف يتمكنون من شن حرب ضـد 

حـة نحـو إسبانيا والدخول إىل شبه الجزيرة األيب�ية، وعرقلة املال 
الهند، ومن ثم سيطرة عليها ومراقبتها واالستفادة منها. ولتسهيل 
هذه املهمة فان املـوىل عبـد امللـك سـوف �ـنحهم مينـاء البحـر 

" إلرساء بوارجهم الحربيـة "أي العث�نيـ�". Mar chicaالصغ� "
أحس امللك فيليب الثـا� بخطـر هـذا املرشـوع. وهكـذا عـادت 

أي أن اإلسبان أعادوا فعالً خططهـم يف أي األمور لتتحقق عكسيًا 
تعامل مع املوىل محمد الذي يريد طرد عمـه املـوىل عبـد امللـك 
من السلطة. وهكذا سوف يتجنبون اِحت�ل تحالفه مـع األتـراك. 
وكــذلك إذا حــدث وحصــل العث�نيــون عــىل مينــاء فقــد تتهــدد 

سـبانية املمتلكات اإلسبانية يف املنطقة بأكملها. وتصبح الثغـور اإل 
لجزائر يف ش�ل املغرب تحت نطاق الخطر الذي يشكله قراصنة ا

 وطرابلس الغرب. 
ــل ( ــدرج األب ميكي ــت�ل Miguelمل ي ــن اِح ــارة ع ) أي إش

تحالف املوىل عبد امللك مع فيليب الثا� لطرد األتراك العث�ني� 
من املغرب. أشار تقرير اىل نصائح واراء موجهة للملك فيليب يف 

واملغاربــة لطــرد األتــراك.  )٢٠(ورة التقــارب بــ� اإلســبانشــأن رض 

فالتعامل املقرتح يشـرتط إدخـال الربتغـال يف أي اتفـاق محتمـل 
آنذاك لدعم الخطة الهجومية ضد األتراك. فل�ذا اقتحام ملغـرب 
يف هذه الخطة؟ الجواب �يل إىل توظيف أراضيه كساحة معركة 

 فريقيا.يف ش�ل أ عوض نقد رصاع إىل مناطق نفوذ اإلسبان 
وظف اإلسبان شـبكة مهمـة وقويـة مـن الجواسـيس لرصـد 
التطــور يف األوضــاع يف شــ�ل أفريقيــا فهنــاك جواســيس للملــك 
فيليب يعتمدون عىل قرصـنة ومهـرب� يف الرتاسـل مـع املغـرب. 

" Andrea gasparo corsaوخص بالذكر "أندريا غسبارو كورسا" 
ك فيليـب عـن العالقـة بـ� الذي كان مصدر أخبار بالنسبة للملـ

 تراك بالجزائر.املغرب واأل 
كان اللواء الرتيك يف الجيش املخز� السعدي عامالً متحكً� يف 
العالقات املغربية العث�نية س بطريقة غ� مبارشة. حـاول قائـد 
اللواء الرتيك يف الجيش املخز� السـعدي، كـان هنـاك فيلـق مـن 

سـلطا� السـعدي، اسـتغالل االتراك يعملون كجنود يف الجيش ال
املوقف، وارسال خطاب لوايل الجزائر الـرتيك، للتـدخل يف املغـرب 
قصد غزوه، وهو بذلك يتـأمر مـع العث�نيـ� ابنـاء جلدتـه ضـد 
املغاربــة، فبعــث ببــاخرت� تــركيت� كانتــا رســيت� يف واد مرتيــل 
للقيام بهذه املهمة. وقد شكل ذلك تهديدا مللك السلطان الفتـي 

وىل أحمـد" الذي وصفه قائـد اللـواء الـرتيك املـذكور لضـعف، "امل
وعدم القدرة عىل املحافظة عىل السلطة، وال أحـد يحـل مكانـه. 
ك� يخربنا من خالل الوثيقة كذلك، أن األتراك العث�ني� �كـنهم 
املجيء إىل املغرب دون سالح، فهذه األخ�ة متوفرة هنـا بشـكل 

 كاف.
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ةُ   َخاِمتَ

إىل الوثائق املدروسة عـىل أنهـا تسـيطر وتفسـ�  �كن النظر
ملرحلة مهمة من تاريخ املغـرب السـعدي، ويتعلـق األمـر بفـرتة 
أواسط القرن السادس عرش امليالدي. وقد متيزت الفرتة من خالل 
هــذه الوثــائق برصــاع كبــ� ثــاليث، مــن جانــب هنــاك األوربيــون 

ــراك ا ــه االت ــر �ثل ــال، وأخ ــبانية والربتغ ــة اس ــون بزعام لعث�ني
املستقرون يف الجزائر والذين يرغبون يف توسـيع سـيطرتهم عـىل 
املغرب وشبه الجزيرة األيب�يـة، وثالـث وهـو املغـرب السـعدي 
الذي يجاهـد الحفـاظ عـىل اسـتقالله، ودفـع التـدخل األوريب يف 

 ش�له وعىل طول سواحله (الثغور) والتدخل الرتيك من الرشق.
لقول؛ أن املغرب كان ساحة الرصاع من خالل الوثائق �كننا ا

بــ� العث�نيــ� واألســبان، وقــد ســخرت يف هــذا الرصــاع جميــع 
الوسائل، مبا فيها الدبلوماسـية والسياسـية والدينيـة والعسـكرية 
حيث كان الوسطاء من الشـيوخ ورجـال الـدين وسـيلة أراد مـن 
خاللها امللك اإلسبان والسلطان السعدي تحقيق مكتسبات تحت 

األخـوة الدينيـة وتوظيـف عامـل الجـوار يف ذلـك، اليشـء غطاء 
نفسه وظفه العث�نيون يف عالقاتهم مع املغرب السـعدي، ومـن 
جانب آخر عمل الجواسيس وأعضاء اإلرساليات الدينيـة، بشـكل 
منفــردة، الستقصــاء أخبــار املغــرب وإرســال تقــارير إىل إســبانيا 

مكانة كب�ة لدى والربتغال، وبلغت درجة االعت�د عىل األشخاص 
امللك فيليب الثا�، حيث أرسل فرانيسـكو دي زونيغـا كمرسـول 
وموظف سوف يعمل لـدى السـلطان السـعدي آنـذاك، ويعمـل 
بجد وجهد لكسب ثقــة، التـي سـوف توظـف لصـالح اإلسـبان، 

 بواسطة االطالع عىل حركات وسكنات السلطان ومعه املغرب.
� إىل املغــرب لجــأ اإلســبان واألتــراك إىل إرســال مفاوضــ

السعدي، ملناقشة رشوط االتفاقيات وإمضاءها أو توقيعهـا نيابـة 
عن ملوكهم، وعربت املرسالت يف الوثائق عن بعض حيثيات هذه 
االتفاقيات (الخاصة مبنطقة فيلز الغ�رية). وقد وردت أكرث مـن 

 وثيقة يف املوضوع.
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 المالحق

 )١رقم (جدول 
لتاريخ  املصادر الدفينة جرد وتصنيف الوثائق املأخوذة من

 أرشيفات - املغرب "الجزء الخاص بالفرتة السعدية
 ومكتبات ووثائق إسبانيا" 

 

 
 
 
 
  

 التصنيــف اجلــرد

 رقم
 الوثيقة

 ترقيمها
 يف املرجع

 صفحاتها
 عىل املرجع

 املجلد
Tome 

 حســب املوضــوع حســب النــوع

١ LXXXV ٢٦٢-٢٦٠ II ــا ــت دي الك وديتي إىل رســالة مــن الكون
 ٢٣األمــ� بخنتي(مقتطفــات) يف وهــران 

 ١٥٥٥يونيو 

 ديني -سيايس 

٢ C ٣١٨-٣١٦ II  تفــويض اعطــى للكونــت دي الكــوديتي
للتفاوض والتعامل مع الرشيف املقصـود 
(الســـلطان الســـعدي) يف فـــاتح ابريـــل 

 بروكسيل -) ١٥٦٦

 دبلومايس -سيايس 

٣ CI ٣٢٠-٣١٩ II  إىل األمـ�ة رسالة من الونصو دي غـ� يـا
ابريـل  ١٥ريخنتي (مقتطفات يف امليلية 

١٥٥٦( 

 سيايس

٤ CII ٣٢٣-٣٢١ II  رسالة موجهة مـن كونـت دي الكـودويت
 ١٩إىل الدون مـارتن دي قرطبـة وهـران 

 ١٥٥٦أبريل 

 دبلومايس –سيايس 

٥ LXVIII ٢٩١-٢٨٦ III  رسالة موجهة من األب (القسيس لـويس
لـك) يف دي ساندوفال إىل مـوالي عبـد امل

 ١٥٧٧أبريل  ١٠اشبيلية بتاريخ 

سيايس ديني (حول الوساطة 
الدينية العالقة ب� املغرب 

 السعدي وإسبانيا
٦ LXIX ٢٩٥-٢٩٢ III  مقتطف من تقرير يلخص رأي ونصـيحة

 ١٥٧٧أبريل  ١١يف  IIموجهة مللك فليب 
سياسو التقرب املغريب اإلسبا� 

 لطرد األتراك العث�ني�
٧ LXX ٢٩٧-٢٩٦ III  رسالة من امللك فليبII  إىل املـوىل عبـد

 )١٥٧٧أبريل  ١١امللك (
 IIسيايس (تقبل امللك فليب 

لرغبة السلطان موالي عبد 
امللك إعالن الهدنة والسالم ب� 

 املغرب وإسبانيا)
٨ LXXV ٣١٧-٣١٥ III  وثيقة ذات طابع سيايس تقرير حول أخبار املغرب 
٩ LXXX 335-332 III  من الدون مارتن دوق قرطبة إىل رسالة

 (مقتطفات من الرسالة) IIامللك فيليب 
 سيايس

١٠ CXIV ٤٥٦-٤٥٣ III  رسالة من لويس دي ايريرا إىل امللك
 ١٥٧٨غشت  ١٣سبتة  IIفيليب 

 سيايس
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َمةُ   ُمَقدِّ
انتقل موضوع الهجرة الدولية، مبا ينطـوي عليـه مـن شـبكة 

الد�غرافيـة واالجت�عيـة واالقتصـادية  االنعكاسـاتمعقدة مـن 
عـه والسياسية، إىل صدارة االهت�مات الوطنية والدولية عملت م

ــات  ــذ سياس ــن تنفي ــف م ــىل التكثي ــة ع ــراف املعني ــل األط ج
واسرتاتيجيات  للتأث� عىل مسـتويات الهجـرة الدوليـة وأ�اطهـا، 
فأدت بذلك املناقشات املتعلقة بقضايا مثل البطالـة، وتحـويالت 

الع�ل، انخفاض الخصوبة، وشيخوخة السكان، وهجـرة األدمغـة 
ة األجانــب، إىل اســتئثار والعقــول، واإلدمــاج االجت�عــي، وكراهيــ

املوضوع باهت�م متزايد من طرف البـاحث� األكـاد�ي� املغاربـة 
ــم االجــت�ع  ــة متعــددة كعل ــب املنتمــ� لحقــول معرفي واألجان

 والجغرافيا واالقتصاد واألنرثوبولوجيا والقانون وما إىل ذلك.
وضمن قضية الهجرة الدولية وحسب البيبليوغرافيا املتوفرة، 

جرة املغربية نحو فرنسا شكلت أحـد أبـرز القضـايا التـي فإن اله
أسالت مداد العديدين، اسـرتعت انتبـاه مجموعـة مـن البـاحث� 
واملنظ�ت املهتمة، لتظفر بنصيب األسـد مـن الدراسـات اعتبـارا 
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 ظاهرة الهجرة يف تاريخ املغرب املعارص

ألســبقيتها وكالســيكياتها وكــذا اعــت�ًدا عــىل أرقامهــا وتعــدادها 
 .كإيطاليا أو اسبانيا مـثالًالكمي مقارنة بباقي البلدان املستضيفة 

هذا، وإ�انًا منا بالخلل الحاصل عىل مستوى األدبيات التاريخيـة 
من حيث التعامل مع الظاهرة بشـكل خـاص، فسـيطمح مقالنـا 
الذي اخرتنا له كعنوان "ظاهرة الهجرة يف تاريخ املغرب املعـارص: 

بـة �وذًجا"، مقار  ١٩٦٠-١٩١٢الهجرة املغربية نحو فرنسا ما ب� 
املوضوع مقاربة تاريخية سنسعى من خاللها عىل وضع الظاهرة 
يف إطارها التاريخي من خالل املراحل املختلفة التي تزامنت مـع 
الرتابطات الهيكلية بـ� املغـرب وفرنسـا، ومـن تـم العمـل عـىل 
تحليل أهم األسباب التي أدت إىل تواصل زخم هـذا الـنمط مـن 

 :قبيل من فسارات والتساؤالتاالست من جملة الهجرة منطلقا من
 ما هي األصول التاريخية لظاهرة الهجرة الع�لية يف فرنسـا؟ مـا

 فرنسا؟ مـا هـي نحو للمهاجرين املغاربة الجغرافية األصول هي
الثابـت واملتغـ� يف ظـاهرة  هـو املهنيـة؟ ومـا خصائصـهم أهـم

 ؟١٩٥٦الهجرة املغربية عقب احراز املغرب عىل استقالله سنة 

 األوىل لعملية الهجرة يف المغرب داياتالب-١
ترتبط البدايات األوىل لعملية الهجرة يف املغرب ارتباطا وثيقا 
بنسق العالقات االستع�رية التي توطدت ب� الدول الكلونياليـة 
ومستعمراتها يف الخـارج، مـا يجعلهـا تنتمـي إىل �ـوذج الهجـرة 

ويعنـي  )١()،Le Modèle Migratoire Colonialاالسـتع�ري (
اســتع�ل هــذا املفهــوم أن الخصــائص الرئيســية لهــذه الهجــرة 
واالليات التي تخضع إليها هي فريدة مـن نوعهـا وال مثيـل لهـا، 
ك� أن املجـال الـذي تنتمـي إليـه هـو مجـال متجـانس يسـتمد 
تجانسه من الهيمنة االسـتع�رية، فمـيالد وتطـور هاتـه الهجـرة 

تع�ري الـذي عكـس التحـوالت ليس إال أحد أثار االستغالل االسـ
التي طرأت عىل بنى االقتصاد الرأس�يل، وم� ال شك فيه أن أحد 
الرشوط األساسية الالزمة لبدء عملية االنتاج تقتيضـ وجـود قـوة 
عمل محررة من أية عالقة إنتاج سابقة عىل الرأس�لية �كـن أن 

 )٢(تغني قوة العمل عن االضـطرار لبيـع هـذه القـوة نظـ� أجـر،
ولقد تم ذلك تاريخيا بتحطيم البنى االجت�عيـة الكائنـة وتغيـ� 
أ�اط االنتاج و بنـى التبـادالت االقتصـادية الداخليـة والخارجيـة 
باتخاذ إحدى الوسيلت�: االستع�ر العسكري املبارش (الجزائر) أو 

 الية االستع�ر املقنع (الح�ية بالنسبة للمغرب وتونس).
لية االستع�ر عن الهجـرة املغربيـة وعىل الرغم من أن مسؤو 

قد أصـبحت مـن البـديهيات، فـال بـأس بالـذكر، عـىل أن أغلـب 
الكتابــات الســابقة انطلقــت جميــع تحاليلهــا املتعلقــة بظــاهرة 
ــرة  ــن نظ ــة  م ــة والخارجي ــرات الداخلي ــي والهج ــزوح الريف الن
إيديولوجية تربر النظام االستع�ري بشكل مبارش أو غـ� مبـارش 

عىل األسباب الد�غرافية والبطالة، أي برتديد املقولة التي بالرتكيز 
مفادهـا أن الـدول املتخلفـة تـوفر يـدا عاملـة للـدول املتقدمــة، 
وكمثال عـىل هـذه التحلـيالت الد�غرافيـة نسـوق مـا عـرب عنـه 

Robert Montagne  وL. Chevalier  عــىل أن ســكان شــ�ل
وارد، وفـرارا مـن افريقيا تعودا عىل الهجرة بحثا عن العمـل واملـ

املناطق حيث تكون الكثافة السكانية جد مرتفعة، لكن لـو كـان 
هناك فائض فعـيل يف السـكان، فكيـف نفرسـ إذن الواقـع العـام 

مـن  %٥الخاص بسكان املدن الذين كانت تشكل نسبتهم فقـط 
وإذا كانـت املنـاطق املغربيـة تفتقـر  )٣(العدد االج�يل للسـكان؟

توفر الحاجيـات األساسـية للسـكان، ومبـا أن للموارد الطبيعية ال 
الهجرة إىل فرنسا مـا هـي إال امتـداد طبيعـي للهجـرات العاديـة 
بحثا عن املاء والكأل، فل�ذا تـدخلت فرنسـا عسـكريا لتفويضـها 

 للمعمرين األوربي�؟
ــتع�رية  ــة االس ــوع إىل السياس ــن الرج ــد إذن م ــذا، ال ب هك

بل الخـوض يف ذلـك يجـب لدراسة تطور الهجرة املغربية، لكن ق
ــا الفــوج األول مــن  ــا فــي� متظهــر زمنيً أن نطــرح ســؤاالً جوهريً

 املهاجرين املغاربة؟  
ما يعرف عن فرنسا أنها غدت أواخر القرن التاسع عرش بلدا 

لكن مع ذلـك مل  )٤(إفريقية،-تقليديا يف استقبال الهجرات الش�ل
القــرن  يكــن للعــ�ل املغاربــة أي تواجــد يــذكر قبــل عرشــيات

العرشين، وقد كان هذا نتاجا ملعطـى أن اليـد العاملـة املغربيـة 
ـف الرأسـ�ل الفرنيسـ يف مسـتعمرات مـا وراء  كانت تحـت ترص
البحار وكانت جـدواها تكمـن يف بقائهـا يف بلـدانها األصـلية، مـا 

كانـت  ١٩١٢يعني أن الهجرة املغربية صوب فرنسـا قبيـل سـنة 
هذا النمط مـن الهجـرات  )٥(،Voisinage  ذات معطى "جواري"

مل يكن وليـد مصـادفة عفويـة ومل ينطلـق مـن فـراغ، وإ�ـا كـان 
امتدادا لتيارات هجروية داخلية عرفها املجتمع املغريب قبل نظام 
الح�ية بعقود منها ما كان قد اعتاد عليه سكان منطقـة الريـف 
من هجرات متتالية وموسمية إىل املناطق الغربية للجزائر بقصد 

ساهمة يف األشغال الفالحية الفصلية من حصاد وجني للعنـب امل
يف الضيعات الشاسـعة التـي كـان املسـتعمرون الفرنسـيون قيـد 
استغاللها فكانت تقديرات هؤالء املوسمي� ترتاوح سـنويا أواخـر 

 ١٥٠٠٠القــرن التاســع عرشــ وبــدايات القــرن العرشــين مــا بــ� 
 )٦(مهاجر. ٢٠٠٠٠و

عية التي شهدها املغرب يف سـنوات ك� لعبت الظروف الطبي
دوًرا أساســـيًا يف تيـــار  ١٩٤٠، ١٩٣٤، ١٩٣٠، ١٩٢٥، ١٨٨٧، ١٨٧٨

الهجرة املجاورة، فقد عـرف املغـرب خـالل هـذه السـنوات قلـة 
التساقطات املطريـة نـتج عنـه تـوايل سـنوات الجفـاف وانتشـار 
املجاعة قذفت بأفواج هائلة من املهاجرين الريفي� نحو الجزائر 

مغـريب كـانوا  ٥٠٠٠فرنسية، فسجل يف وهران وحدها ما يناهز ال
غـ� أن هـذه الهجـرة  )٧(ذي مشاركة سنوية يف مزارعها وضيعاتها

املجاورة التي كانت وقائعها تتفاعل ضمن دائرة املد والجزر بـ� 
مجتمعات متقاربة تخضع يف بنيتها لعوامـل طبيعيـة وجغرافيـة، 

العقـد األول مـن القـرن  رسعان ما عرفـت تقلبـات جذريـة منـذ
العرشـــين جـــراء عوامـــل أجنبيـــة زعزعـــت بشـــدة معطيـــات 
وخصوصيات الهجرة املجاورة، ذلك أن املـد االسـتع�ري الكاسـح 
ومــا فرضــه مــن ح�يــة فرنســية واســبانية كــان مــن تبعاتــه أن 
توافدت أفواج مهمة من املعمرين مبارشة بعد الغـزو العسـكري 

ــن  ــع م ــددهم ارتف ــى أن ع ــنة  ٥١٫٥٥٠حت ــر س إىل  ١٩٢١معم
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 ظاهرة الهجرة يف تاريخ املغرب املعارص

أقدمت سلطات الح�يـة عـىل إثـره عـىل  )٨(١٩٥٢عام  ٣٦٠٫٠٠٠
تكوين رصيد هائل مـن األرايض الخصـبة خلقـت معطـى جديـد 

فأصـبحت  Terres de Colonisationسـمي بـأرايض االسـتع�ر 
الهجرة املجاورة بهذه املعطيات  تخضع أساًسا العتبارات سياسية 

 سة الح�ية.وعسكرية كانت تقتضيها سيا

الموجات األوىل للهجرة المبارشة حنو -٢

 فرناس "المرتبول األم"
كانت هذه إذن، املميزات األوىل الهجرة املغربية ذات الصـلة 
بفرنســا، أمــا عــن املوجــات األوىل للهجــرة املبــارشة نحــو فرنســا 
"املرتبول األم" كانت قبيل فرتة الحـرب العامليـة األوىل حيـث تـم 

دول ش�ل افريقيـا للعمـل يف املصـانع واملنـاجم،  استغالل ع�لة
وقبل أن تنتظم حركة الهجرة من املغرب إىل فرنسا، يش� املؤلف 

)Joany Ray) يف مؤلفه (Marocains en France Les(  إىل أنـه
كان هناك عدد ينـاهز  -أي قبل فرض الح�ية– ١٩٠٩حوايل سنة 

دن مبدينـة املئة من ع�ل منطقـة سـوس يف مصـنع لصـهر املعـا
ويبقى هذا العدد اسـتثنائيًا وقياًسـا محـدوًدا  )٩()Nantesنانت (

للمهاجرين املغاربة مقارنة بالسنوات التـي تلـت سـنة الح�يـة. 
فقد كان من أهـم االنشـغاالت السياسـية والعسـكرية لسـلطات 
الح�ية يف هذه الفـرتة املحافظـة عـىل أرايض االسـتع�ر وحشـد 

للنهـوض باقتصـادياتها ودعـم فيالقهـا  إمكانيات برشـية وماديـة
العسكرية، فأخذت وزارة الحـرب عـىل عاتقهـا مهمـة اسـتخدام 
أفواج اليد العاملة املغربية يف االقتصاد الفرنيس بإنشـاء مصـلحة 

 Service de l’Organisation des( )١٠(تنظيم ع�ل املستعمرات
Travailleurs Cloniaux(  وغـ� التي باتت متارس رقابة مبارشة

 عىل حركة الهجرة. مبارشة
 )١جدول رقم (

 )١١(أعداد املهاجرين املغاربة خالل الحرب العاملية األوىل 

 ٤٠٣٩٨ املشـاركون يف الحـرب

 ٣٥٥٠٠ الـــعمــــال

 ٩٠٠٠ (القـــتىل واألســرى)

 ٧٥٨٩٨ املــجمـوع

 
ــات  ــا مــن معطي ــة انطالقً شــكلت طبقــة املهــاجرين املغارب

مهمة وضخمة ضمن الجاليـات األجنبيـة بفرنسـا، الجدول جالية 
إال أن هناك تضاربًا لآلراء فح� نجد العريب طلحة قـد عـد قـوام 

فرد، كان تعداد املهـاجرين حسـب  ٨٤٨٩٨املهاجرين املغاربة يف 
 ٢٠٠٠٠و ١٥٠٠٠) مــا بــ� Devillars Pierreتقريــر املؤلــف (

ــات لكــن هــذا التضــارب يف اآلراء والغمــوض يف ا )١٢(فــرد، ملعطي
الرقمية اخـتالف يسـهل تفهمـه، طاملـا هـي إحصـاءات تقريبيـة 
فقط، وطاملا كان من الصعب التمييـز بـ� جنسـيات املهـاجرين 
املغاري� آنذاك. لكن يبقى القاسم املشرتك ب� هـذه الطروحـات 

ــة إىل  ــاء الحــرب ُهجــر معظــم الشــغيلة األجنبي ــه غــداة انته أن
بيـة لطبيعـة عقـود العمـل أوطانهم ومن ضـمنها الشـغيلة املغر 

كـ�   Le Contrat de Travail  Temporaire (CTT) املؤقتـة
تتقاطع في� بينها عىل أن الهجرة املغربية إىل فرنسا مل تنطلق إال 
قرسا أثناء الحرب العاملية األوىل وذلك نتيجة الحاجة امللحة التي 

واب فرضتها ظروف التعبئة العامة، وبالتايل قد ال يكون مـن الصـ
الحديث عن هجرة اختيارية طاملا أن حرية االختيار كانت غائبة، 

كانـت املعطيـات الرقميـة للمهـاجرين  ١٩١٩لكن وحتى غضون 
مهــاجر وهــذا راجــع إىل  ٣٠٫٠٠٠و ٢٥٫٠٠٠املغاربــة تــرتاوح بــ� 

انتعاش االقتصاد الفرنيس والحاجة إىل تعويض الخسـائر الناجمـة 
بة فعلية عىل املهـاجرين الجـدد عن الحرب مقابل انعدام أية رقا

رغـم معارضـة أربـاب العمـل الفرنسـي�  ١٩٢١حتى حدود سنة 
باملغرب الراغب� يف تنمية الح�يـة،  فسـجل بـذلك تيـار الهجـرة 

مهـاجر مـن منطقـة سـوس  ٤٠٠زيادة كب�ة حيث سجل قـدوم 
وحدها لحقتهم بعد ذلك بقليل مجموعات جديدة رفعت العدد 

 Pas  )١٣( كايل-دو-با  نفسها اشتغلت مبناجم من املنطقة ٩٠٠إىل 
de Calais . 

أمــام هــذا التيــار الجــارف مــن املهــاجرين املغاربــة، عملــت 
سلطات الح�ية عىل فرض رقابتها عـىل كـل هجـرة واستصـدرت 

�نـع فـتح املكاتـب الوسـائطية يف  ١٩٢١شـتنرب  ٢٧ظه�ا بتاريخ 
�نع منعـا  ١٩٢٤ة عمليات التشغيل بالخارج ثم أردفته ظه�ًا سن

ــة إىل الخــارج، ــة املغربي ــد العامل ــا تصــدير الي لكــن رغــم  )١٤(بات
إجــراءات الحظــر هــذه، شــهد تيــار الهجــرة اســتمرارية فســجل 

ــنة  ٢١٫٠٠٠ ــريب س ــاجر مغ ــانع  ١٩٣٠مه ــق باملص ــم لح معظمه
الفرنسية عن طريق الهجرة الرسية عرب الجزائر حـدا بالسـلطات 

اجرين صـوب بلـدانهم األصـلية. الفرنسية إىل ترحيل معظم املهـ
يــنظم حركيــة  ١٩٣١أكتــوبر  ٢٧أعقبتــه إصــدار ظهــ� جديــد يف 

الع�ل املغاربة ويقيد رشوط خروجهم من املنطقة الفرنسية من 
املغرب بوجوب حصولهم عىل جواز سفر من رئيس الناحية التـي 
ينحدرون منها بعد تقديم طلب يف شأن ذلـك معـززا بعـدد مـن 

التعريف، الئحة السوابق العدلية، شـهادة طبيـة،  الوثائق (بطاقة
فرنـك كضـ�نة  ١٠٠٠شهادة من القابض العام تؤكد وضع مبلـغ 

 )١٥(لتغطية تكاليف العودة االضطرارية).
 ١٩٣٦لكن أمام االنتعاش االقتصادي الذي شهدته فرنسا سنة 

وأمام تصاعد قدرات أملانيا الصناعية والعسكرية، اعتمدت فرنسا 
 ١٩٣٨يوليوز  ١٣ديدة للهجرة باستصدار ظه� مؤرخ يف سياسة ج

أنشأت مبقتضاه أول مصلحة رسمية مكلفة بـالهجرة أسـند إليهـا 
مهمة تأم� احتياجاتها من العـ�ل والتعاقـد مـع أربـاب العمـل 

ولعل أبرز عملياتها الرقابية عىل تيار الهجرة املغربية  )١٦(األوربي�
أرشفـت عـىل تنظـيم ثـالث ، حيـث ١٩٤٠و ١٩٣٨كانت ب� سنة 

عامـل  ٥٫٠٠٠مجموعات من الع�ل تضـمنت كـل واحـدة منهـا 
اخــتص أفــراد املجمــوعت� األوىل والثانيــة لالشــتغال يف امليــادين 
الفالحية وعىل األخص يف مـزارع الشـمندر السـكري يف كـل مـن 

 ,La Seine-et-  Marne, La Seine-et-Oiseاملنـاطق التاليـة: 
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 ظاهرة الهجرة يف تاريخ املغرب املعارص

La Somme, Les Ardennes   وكان هذا الصنف يهـم خصوصـا
املنـاطق املتعــودة عــىل تــوف� اليـد العاملــة الفالحيــة املوســمية 
للجزائــر الفرنســية (املنــاطق الرشــقية واألطلــس)، بيــن� أرســلت 
ــالق  ــة ودعــم الفي ــة للعمــل يف املصــانع الحربي املجموعــة الثالث
العسكرية الفرنسية، حيـث كـان قـوامهم عشـية انـدالع الحـرب 

عسكري مغريب أضـيف إلـيهم  ١٢٫٠٠٠ملية الثانية ما تعداده العا
بشـواطئ  ١٩٤٤غشـت  ١٥في� بعد فوج ال بأس به تم إنزاله يف 

 )١٧(جنوب فرنسا.
بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية وبعد ترسيح أغلب الع�ل 
والعســكري� إىل بلــدانهم األصــلية، لجــأت فرنســا اضــطراريًا إىل 

ــ�ر "رضورة الهجــرة" للم ــاء واالع ــادة البن ــرامج إع ســاهمة يف ب
وتنشــيط الحركــة االقتصــادية، فقــد متخــض عــن الحــرب وضــع 

مـزري جعالهـا يف حاجـة ماسـة النتـداب  )١٨(د�غرايف واقتصادي
اليد العاملة األجنبية فأنشـأت لـذلك هيئـة متـارس رقابتهـا عـىل 

 Officeتيارات الهجرة باتـت تعـرف باملكتـب الـوطني للهجـرة 
National d’Immigration (O.N.I)   ١٩٤٥نــــونرب  ٢يف ،

أرشف عــىل  ONIولتقريــب الصــورة أكــرث، نشــ� إىل أن املكتــب 
مهــــاجر مغــــريب لفائــــدة مفــــاحم فرنســــا  ٤٫٠٠٠تشــــغيل 

Charbonnages de France  �ــ ــة ب ــرتة املرتاوح  ١٩٤٦يف الف
لكن عىل الرغم كن هذه االجراءات فقـد شـهد  )١٩(فقط، ١٩٤٨و

الخفي استمرارية ك� يف فرتة ما قبل الحرب، بحيـث  تيار الهجرة
رسية للولوج إىل فرنسا عـن طريـق مـرورهم  فربك املغاربة طرقا

بالجزائر حيث يستحصـلون عـىل أوراق ثبوتيـة لالقامـة والعمـل 
ليدخلوا إىل فرنسا كجزائري� كحل جراء القانون الصادر يف شتنرب 

الذي منح الجنسية الفرنسـية للجزائـري� مـا ألغـى قيـود  ١٩٤٧
ملهـاجرة إىل تحركاتهم نحو فرنسا، فكان قوام الشـغيلة املغربيـة ا

 )٢٠(.١٩٥٠شخص سنة  ١٢٫٠٠٠فرنسا بهذه الطريقة ما تعداده 

التدرجيي لتيار الهجرة الطاليب بداية  الربوز-٣

 اخلمسينيات
هذا، ومل تعرف بدايات الخمسينيات هجرة مبعطى رقمي الفت 
لالنتباه، فقد شهد تيار الهجرة ركودا وتراجعا ملحوظا، وهذا 

، ١٩٥٥-١٩٥٠يف الفرتة املمتدة ما ب� راجع لالنك�ش االقتصادي 
فكان لها تأث� مبارش عىل سوق العمل وعىل تيارات الهجرة 
األجنبية نحو فرنسا، ك� كان للمد املهم للمقاومة املغربية ضد 
االستع�ر عميق األثر عىل معطيات الهجرة بتشديد الرقابة عىل 

السلطان خاصة بعد نفي  التحركات السكانية طوال هذه الفرتة،
ولن تظهر من جديد إال بعد  )٢١( ١٩٥٣محمد الخامس سنة 

لتأخذ منحى جديدا، فباإلضافة إىل الهجرة  ١٩٥٦االستقالل سنة 
الع�لية بدأت بوادر تيار هجروي ترتاءى منذ هذه الفرتة متثلت 
يف إقبال الطلبة املغاربة عىل الجامعات واملعاهد الفرنسية سعيا 

لمية التي أصبح عهد االستقالل يتطلع إىل لتحصيل املؤهالت الع

اكتسابها نظرًا لغياب البنى التعليمية للدراسات العليا يف املغرب، 
وينضاف إىل هذه األسباب مسألة التبعية الثقافية بسبب 
السيطرة التامة لنظام التعليم الفرنيس عىل املؤسسات التعليمية 

لهذه املعطيات املغربية، فاعتربت الجامعات الفرنسية كنتاج 
امتداًدا طبيعيًا لهذه املناهج التي رسخت مع بداية عهد 

 الح�ية.
 )٢( جدول رقم

 أعداد الطلبة املغاري� املسجل� يف املعاهد الفرنسية
٢٢(١٩٦٠-١٩٥٩( 

 أعداد الطلبة الجنسيات

 ١١٥٤ مغاربة

 ٣٢٥١ جزائريون

 ١٣٧٧ تونسيون
 

لبة املغاربة املسـجل� نتاًجا لهذه املعطيات نجد أن عدد الط
باملعاهد الفرنسية، هو رقم ال بأس به مقارنًة بالبلـدان املغاربيـة 
األخرى التي كانت ذات سبق يف خوض مض�ر استك�ل الدراسة 
يف الخارج، وما يدل عىل أهمية الرقم كـذلك، هـو أنـه كـان مـن 

طالب مغريب كانوا مرسل� ملتابعة الدراسة يف الخارج  ١٦٠٠أصل 
طالب منهم يف املعاهد الفرنسية أي  ١١٥٤هذه السنة، سجل يف 

 )٢٣() من مجموع الطلبة املهاجرين.%٧٤بنسبة تفوق (

 الهيود المغاربة حنو فرناس هجرة-٤
وقد سجلت الفرتة كذلك انطالقة قوية لهجرة اليهود املغاربة 
نحو فرنسا، وهذا ال يعني بأن هجـرة اليهـود املغاربـة تجلـت يف 

ة فقط، فقد كانت جالية يهوديـة ال بـأس بهـا دخلـت هذه الفرت 
الرتاب الرتاب الفرنيسـ وتوزعـت باملـدن الفرنسـية خاصـة منهـا 
مارسيليا وليون، إال أن متركزهم هـم باألسـاس املنطقـة الصـناعية 

Saint-Fons  جنوبLyon وهـذا الجـدول يـربز تطـور الجاليـة ،
 اليهودية املهاجرة يف املنطقة.
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أما عن هجرة اليهود التي تلت الحرب العاملية الثانيـة، فقـد 
حيث بلغ  ١٩٤٨كانت مع قيام الكيان الصهيو� يف فلسط� سنة 

ــوايل  ــددهم ح ــ�  ٢٥٫٠٠٠ع ــا ب ــاجر م ــن ١٩٥١و ١٩٤٨مه ، لك
القتهم القوية نحو فرنسا اندرجت يف عدة أسـباب أهمهـا أن انط

النشاطات االقتصادية التي كانت تعتمد عليهـا هـذه الفئـة مـن 
املغاربة تجسدت أساسا يف التجارة، إال أنه نتاجا الستحواذ اليهود 
السالفي� عىل بنى الدولة الصهيونية، فرض عىل املهاجر اليهودي 

هيأ إليها من قبـل، مـن قبيـل األشـغال املغريب م�رسة أع�ل مل ي
الزراعيــة والعموميــة (بنــاء الطــرق،...) شــأنه شــأن اليهــودي ذو 
األصول املرشقية، لهذا فـإن جـزًء مهـ� مـنهم اتجـه نحـو فرنسـا 

، وإذا مــا ١٩٥١فــرد ســنة  ٢٠٠٠حيــث نــاهز تعــدادهم بفرنســا 
دققنا النظر يف عدد املغاربة الحاصـل� عـىل الجنسـية الفرنسـية 

يتب� أنهم كانوا دامئا ينتزعون حصة األسد ويف ارتفـاع  ١٩٤٨نذ م
مستمر، وهذا راجع إىل تعـاطف املجتمـع الـدويل معهـم يف كـل 
أزمة عصيبة يواجههـا الكيـان الصـهيو�. كـ� شـهد تيـار هجـرة 

عنـد تنـامي ١٩٥٦اليهود املغاربة نحو فرنسـا نشـاطه بعـد سـنة 
وتـأجج لـآلراء الداعيـة إىل الحركة الوطنية للمطالبـة باالسـتقالل 

ترك املغرب بعـد اسـتفحال الربوباغانـدا الصـهيونية التـي كانـت 
تحذرهم من رفع الح�ية عنهم فور استالم الوطني� زمام الحكم 

 )٢٥(أرض فلسط�. بغية تعم�
وإج�الً، فقد كانت السياسـة االسـتع�رية مسـؤولة إىل حـد 

نسـا حيـث أدى تغلغـل بعيد عن تيارات الهجرة املغربية نحو فر 
االقتصاد الرأس�يل يف املغرب إىل القضاء عـىل البنيـات التقليديـة 
لإلنتاج وإفراز بطالة هيكلية ما أخضعها للمتطلبـات الكلونياليـة 
منذ العقد األول من القـرن العرشـين، وبقـي يـتحكم فيهـا تبعـا 
لرغباته، ف�اه تارة يشجع الهجـرة إىل فرنسـا بعملـه عـىل جلـب 

ربة للعمـل يف مصـانع التعـدين وصـناعة املعـدات الحربيـة املغا

قبيل الحرب العاملية األوىل، وتارة أخرى يصدر مراسـيم لتحر�هـا 
  عند احتياجه لليد العاملة لخدمة مصالحه يف املغرب.
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 )٢(مبيان رقم
 العام ألعداد املهاجرين املغاربة نحو فرنسا التطور
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الستينيات واستئناف المد الهجروي  عقد-٥

 المغريب
مع عقد الستينيات من القرن املايض، انطلقت حركة الهجـرة 
املغربية يف توسعها وتنوع توجهاتهـا بشـكل مل يسـبق لـه مثيـل، 
فلم تعد مقترصة عىل فرنسا، بل تعددت إىل بلدان أوربا الغربية 

يكـا وهولنـدا وأملانيـا، وانجلـرتا والبلـدان االسـكندنافية، مثل بلج
وحتى إىل البلدان التي كانت حديثة العهد بنزوح مهاجريها عنها 
كإسبانيا وإيطاليا اللت� أصبحتا بعد ذلك مـن البلـدان املسـتقبلة 

إال أن حصة األسد كانت دامئًا  )٢٧(للمهاجرين من مختلف العوامل،
الهجـرة املغربيـة صـوب  د متيـزت تيـاراتما تؤول إىل فرنسا، فق

فرنسا يف فرتة ما قبل الستينيات من القرن املايض بسمة أساسـية 
ـي  متثلت يف الطابع االجباري وقد متخض عن هـذا الطـابع القرس

هتمامات منذ البدايات إلاكــزت تربحيــث  حتميـات خصائصــية،
للفرنسي� يف مميزات خاصة للمهـاجر املغـريب مـن قبيـل األولى 

ألصل الجغرايف الخاص وأولوية مناطق عىل أخرى، وهو ما عنـى ا
مجموعات من خصائص الرغبة الرأس�لية الفرنسية يف استجالب 

الفئات السكانية األخرى في  أكثر من غيرها منجغرافية بعينها 
بحيث شكلت   ق أخرى، وقد فرض هذا أيضا رضورة مهنيةطامن

ت فرنسـا مـن اليـد هـذه املنـاطق مـوردا أساسـيا لتـأم� حاجيـا
ــز  ــا رضورة التمرك ــت معه ــة، فرض ــة واملنجمي ــة الفالحي العامل

 )٢٨(الجغرايف الضيق باملحافظات الفرنسية.
ات تطورت رغبات املغاربة لتصـل إىل يلكن مع مطلع الستين

االشتغال يف قطاع التجارة والخدمات وذلك راجع إىل مـا حظيـت 
ية التـي عملـت به من تكوين وتأهيل من طرف الرشكات الفرنس

كل ما بوسعها لتأهيل هذه الرشيحة املرغوب فيها واملفضلة عىل 
اليد العاملة الجزائرية والتونسية، وتسـتغل هـذه الرشـكات فقـر 

اليد العاملة املغربية من حيث الوعي النقـايب والسـيايس خاصـًة 
تلك الرشيحة التي تنحدر من الجنوب والتي ترى يف فرنسـا تلـك 

التي ستنتهي فيهـا مشـاكلهم االقتصـادية، حيـث  الجنة املوعودة
كــان الجنــوب املغــريب إىل أمــد قريــب املــزود األســاس لالقتصــاد 
الفرنيس عىل مستوى اليد العاملـة إال أن هـذه القاعـدة مل تكـن 
لتصمد أمام التطورات التي عرفتها فرنسا واملغرب عىل حد سواء 

افس مـع حيث دخلـت الريـف واملراكـز الحرضـية يف غـ�ر التنـ
الجنوب لتزويد فرنسا باليد العاملة خصوًصـا بعـد انشـاء مراكـز 
التشغيل بعدد من املراكز الحرضـية وعـىل رأسـها الـدار البيضـاء 
التي أضحت تؤمن أكرب نسبة للمهاجرين واليد العاملة لالقتصـاد 

 الفرنيس.
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ةُ   َخاِمتَ

كانت هذه إذن أهم الخصائص املميزة للهجرة املغربية نحـو 
-(عهــد الح�يــة الفرنســية ١٩١٢ســا مرحلــة مــا قُبيــل ســنة فرن

االسبانية عىل املغرب) ومطلع الستينيات، والتي تـرتبط كـ� هـو 
باد ارتباطًا وثيق بالظرفيات املحلية والدولية العامة والخاصة. وال 

أحطنـا  أننـا-اليـهعـىل الـرغم مـن كـل مـا تـم الوصـول –ندعي 
ينـا إجابـات كافيـة شـافية بالظاهرة من كـل جوانبهـا، وأننـا أعط

لإلشكاليات أو األسئلة املتبلورة عنها، بقدر مـا سـعينا إىل تقـديم 
مساهمة شخصية يف املوضوع، مستفيدين من خالصات األبحـاث 
والدراسات السابقة، علهـا تسـد جـزًءا مـن الفـراغ الـذي تعرفـه 

 الدراسات والبحوث املهتمة بتاريخ الهجرة املغربية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الَهواِمُش 
، رسالة يف فرنسا وإشكالية االندماجاملهاجرون املغاربيون عيل سكاح،  )١(

لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون، جامعة محمد الخامس الرباط 
االقتصاد املاركيس  منظرومن ناحية أخرى، يوضح . ٢٧، ص. ١٩٩٩

املالية عندما تصل إىل عىل أن الرأس�لية  Otto Bauerوعىل رأسهم  
مرحلة معينة من التطور تكون بحاجة إىل استقطاب واستغالل الهجرة 
من أجل الحفاظ عىل أكرب قدر ممكن من معدالت الفوائد، وهكذا 
يظهر بوضوح أن حركات الهجرة تشكل عنرصا أساسيا وحيويا ملختلف 

عيد مراحل التطور الرأس�يل. فاملرحلة األوىل تكون داخلية عىل ص
البلد الرأس�يل نفسه باستع�ل اليد العاملة االتية من القطاع الزراعي 
املتأثر بالتغ�ات العميقة، أما املرحلة املوالية فتكون خارجية أي 
بالتوسع االستع�ري ومد القواعد الرأس�لية لالستفادة من السواعد 

 العاملة األجنبية. 
، ترجمة املركز العريب والهجرةاملغرب االمربيالية ، الباروديعبد الله  )٢(

، ١٩٧٩للوثائق والدراسات، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ب�وت 
 .٤٠-٣٩ص. 

رغم اعتباره من أهم منظري السياسة  Robert Montagne يعرتف )٣(
أن  الكولونيالية التي تربط ظاهرة الهجرة باالكتظاظ السكا�، عىل

ا يزيد عن تسعة أعشار األكرثية الساحقة من سكان املغرب أي م
تتألف من سكان البوادي.  بين� يتوزع الحرضيون يف املدن التالية: 

. ٦٠٠٠٠، مراكش ١٠٠٠٠، سال ٢٠٠٠٠نسمة، الرباط  ٥٠٠٠٠فاس 
 انظر:

Robert Montagne, Révolution au Maroc, Editions France-
Empire, Paris 1951, p. 

رية نحو فرنسا إىل نهاية عكس املغرب، ترجع جذور الهجرة الجزائ )٤(
القرن التاسع عرش حيث وصل فوج ال بأس به من التجار الجزائري� 

 .١٨٧١-١٨٧٠ميناء مارسيليا سنة 
 

(5) Mustaphba Belbah et Patrick Veglia, «Pour une Histoire 
des Marocains en France», Hommes et Migrations, 
n°1242 Mars-Avril 2003, p. 20. 

الدواعي التاريخية واالجت�عية للهجرة املغربية"، أشغال "الل، أحمد أق
، مطبعة املعارف الجديدة ١٩٩٩بالناظور  هجرة املغاربة إىل الخارجندوة 

 .٥١، ص٢٠٠٠الرباط 
يتوزع هؤالء املهاجرون املوسميون يف الجزائر، تبعا لعددهم  )٦(

)، تازة ٣٥٠٠٠وملناطقهم الجغرافية عىل الشكل التايل: منطقة وجدة (
 ).٣٠٠٠) درعة (٦٥٠٠) ورزازات (٢٠٠٠٠) تافياللت (٢٠٠٠٠(

(7) Jean Bonnet et R. Bossard, «Aspects Géographique de 
l’émigration Marocaine vers l’Europe», Revue de 
Géographie du Maroc, n° 23-24, 1973, p8. 

 سهلت عمدت فرنسا عىل تشجيع االستيطان يف املناطق الزراعية، ك� )٨(
استحواذ األوربي� عىل أغلب الوظائف والخدمات يف املناطق 
الحرضية فقد كان يكفي أن يكون عمر الشخص أقل من ست� سنة 
ويتوفر عىل سجل عديل نظيف، وشهادة طبية ليكون من املرشح� 

 ١٠إىل  ٢للتوجه إىل املغرب، عندئذ توفر له السلطات الفرنسية من 
عدد األبناء. وهكذا ففي سهل  حسب هكتارات من األرض وذلك

 Révolution auيف مؤلفه  Robert Montagneسوس وحده يش� 
Maroc ألف هكتار من األرايض قد وضعت تحت  ٤٥) إىل أن ٩٧(ص

هكتار منها قد تحولت فعليًا إىل  ٢٥٠٠٠ترصف االستيطان حيث أن 
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 ظاهرة الهجرة يف تاريخ املغرب املعارص

، هجرةاملغرب االمربيالية والعبد الله البارودي،  مزارع للمعمرين.
 .٤٥م،س، ذ، ص

(9) Joany Ray, Les Marocains en France, Librairie du Recueil 
Sivey, Paris 1938. 

بغية تسهيل  ١٦١٦الحرب هذه املصلحة بداية سنة  وزارةأنشأت  )١٠(
هجرة ع�ل املستعمرات من أجل دعم املجهود الحريب الفرنيس 

 Le Service Des Travailleursوعىل غرارها سارت جل الوزارات 
Agricole ) (وزارة الفالحة Le Service de la Main d’œuvre 

  وزارة العمل). (
(11) M. Belbah et P. Veglia, "Pour une Histoire des 

Marocains en France", Op.cit, p. 20. 
 .١٢ .، م.س.ذ، صاملغرب االمربيالية والهجرة، الباروديعبد الله  )١٢(
 .١٣ .نفسه، ص )١٣(

(14) Elkbir Atouf, «Les Migrations marocaines vers la France 
durant l’entre deux guerre», Revue Hommes et 
Migrations N°1247, Janvier-Février 2004, p. 50. 

تحرم فصول الظه� كذلك عىل املسؤول� يف وسائل النقل الربي  )١٥(
 يكونواوالبحري والجوي نقل الع�ل املغاربة خارج املغرب إذا مل 

عىل الجواز السالف الذكر وتحملهم يف حالة املخالفة  متوفرين
مصاريف إعادة املعني باألمر، ك� تشدد يف عقوباتها الزجرية يف 
حالة الهجرة غ� الرشعية برفع عقوبة الحبس من شهر إىل سنة 

آالف فرنك، وبهذا تكون قد ساوت  ٥فرنك إىل  ٥٠وبغرامة أدناها 
 يف العقاب ب� العامل واملسئول.

(16) M. Belbah et P. Veglia, «Pour une Histoire des 
Marocains en France», Op.cit, p. ٢١.  

 .١٦ ..س.ذ، صم ،االمربيالية والهجرة املغربعبد الله البارودي،  )١٧(
واجهت فرنسا بعد الحرب العاملية الثانية أزمة د�غرافية بعد أن  )١٨(

الفئات  أثرت الحرب عىل البنية السكانية، وذلك من خالل وفيات
أجرب السلطات الفرنسية عىل  ٤٠-٢٠العمرية يف سن الجندية 

االستعانة مبستعمراتها من أجل سد النقص الحاصل يف الفئات 
 العمرية يف سن النشاط.

(19) M.Belbah et P.Veglia, «Pour une Histoire des 
Marocains en France», Op.cit, p. ٢2. 

 .١٨ .، م.س.ذ، صية والهجرةاملغرب االمربيالعبد الله البارودي،  )٢٠(
الذي رفع يف فصله  ١٩٤٩نونرب  ٨يعزى هذا الركود بعد إصدار ظه�  )٢١(

العارش عقوبة السجن إىل سنت� يف حالة قيام عامل مغريب مبحاولة 
هجرة غ� رشعية، ونتاًجا لهذه املعطيات مل تستقطب إعادة بناء 

يالً من املغاربة أوربا الغربية يف إطار مرشوع "مارشال" إال عدًدا قل
يف فرنسا، استقدمت معظمهم رشكات صناعية بطرق ملتوية، وهكذا 
نرى أنه مع كل ترشيع جديد تضاف تشديدات جديدة يُراد بها 
خفض املد الهجروي من جهة وسد الثغرات يف الترشيعات السابقة 

 من جهة أخرى.
(22) Abdelkader Latreche, «Les Etudiants Maghrébins en 

Europe, Nouveau Visage de l’Immigration maghrébine: 
Cas de France», In «Les Dimensions Socioculturelles 
des Maghrébins Emigrés en Europe», Université de 
Tunis 2005, p. 245. 

يعزى تطور التيار الهجروي للطلبة املغاربة إىل فرنسا، بالتحسن  )٢٣(
رب فقد بلغ عدد املسجل� باملرحلة الذي عرفه أعداد املتعلم� باملغ

يف شقي التعليم التقليدي والحديث ما  ١٩٦٠سنة  ٩٨٫١٩٩الثانوية 
حدا بأفواج مهمة من الطلبة املغاربة لتقديم ترشيحاتهم الستك�ل 

عبد الله انظر: دراساتهم العليا بفرنسا بعد مرحلة الباكالوريا. 
 .٣٥-٣٤ ص..ذ، ، م.ساملغرب االمربيالية والهجرةالبارودي، 

(24) Elkbir Atouf, «Une Communauté Prolétaire: les Juifs 
marocains de Saint-Fons 1919-1946», Archives Juifs, 
2003/2, Vol.36, p. 122. 

، الظروف التاريخية للهجرات اليهوديةنرص ش�يل وهشام الدجا�،  )٢٥(
 .١٩٢ .، ص١٩٩٠سلسلة القسام الفكرية، دمشق 

(26) Larbi Talha, Le Salariat Immigré Dans La Crise La 
main-d’œuvre maghrébine en France (1921-1987), 
op.cit, p. 79. 

ح�  ١٩٦٠فتحت أملانيا أبوابها أمام الهجرة املغربية ابتداًء من سنة  )٢٧(
، ثم تلتها ١٩٦٢عامل سنة  ٢٥٠٠عامل مغريب ثم  ١٠٠٠استقبلت 

ل�تفع العدد إىل ما  ١٩٦٢عامل سنة  ٢٠٠وفد إليها  حيثبلجيكا 
، ثم تلتها هولندا ح� استقبلت ١٩٦٣عامل سنة  ٢٠٠٠يقارب 

، لكن مع ذلك كله، ١٩٦٦عامل سنة  ٩٥٠٠و ١٩٦٣عامل سنة  ١٠٠٠
يبقى التيار الرئيس لتدفق الهجرة الع�لية املغربية متجها نحو 

 فرنسا.
نش� عىل سبيل املثال أنه كانت توجه املؤسسات واملقاوالت  )٢٨(

الفرنسية وكالئها باملغرب إىل مناطق خاصًة بجهة الجنوب الختيار 
مرشح� للشغل من ذوي الكفاءات الجسدية، وقد كان لها ذلك 

مهاجر مغريب  ٤٠٠٠عىل تشغيل -هذه املقاوالت-بحيث عملت 
 فقط. 1948و ١٩٤٦لفائدة مفاحم فرنسا ب� سنتي 
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َمةُ   ُمَقدِّ
ــاريخ  ــة دراســة ت ال تخفــى عــىل أي باحــث أو مــؤرخ أهمي

واخـر القـرن التاسـع عرشـ ال سي� يف لحظته املفصـلية أ  املغرب،
نظرًا ملا عرفته هذه الفـرتة مـن تحـوالت  ،العرشينومطلع القرن 

عميقة وتغي�ات جذرية يجمع معها املؤرخون سـواء مغاربـة أو 
جانب عىل أنها كانت حافزا عىل ظهور حركات متردية وثورات يف 
سائر أنحاء البالد. إال أنه وعىل الرغم من أهميـة دراسـة طبيعـة 

يزال يف حاجـة إىل بـذل املزيـد  فإن التأريخ لها ما لحركات،هذه ا

الكتشاف خصوصياتها وتحليل مسـارها  من الجهد والعمل الجاد،
التاريخي سواء باإليجاب أو السلب. وهـذه الدراسـة مـا هـي إال 
محاولة للتعرف عىل بعـض الجوانـب املرتبطـة بهـذه الحركـات، 

واملجتمـع  ،تها بـاملخزنخاصة الحركة الريسونية بالش�ل يف عالق
 .والبعثات الديبلوماسية بشكل عام الجبيل
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 سونية شمال املغربالحركة الري

 أوًال: السياق التارخيي لنأشة احلركة الريسونية
كلـم مـن  ٧٠أحمد الريسو� بقرية الزينـات عـىل بعـد  نشأ

ينتمي إىل الزاوية الريسونية التي برز  م،١٨٧٠مدينة طنجة، ولد 
ا مسـاه�ت طيبـة نشاطها منذ العرص السعدي، والتـي كـان لهـ

وإيجابية يف املجاالت السياسية واالجت�عية والفكرية انطالقًا من 
فهنـاك مـن  تضاربت اآلراء حول نشـأته األوىل) ١(مقرها بتازروت.

خصص له حيزا كب�ا واجتهد يف إظهار شخصيته كبطل من أبطال 
ظهرت عليه عالمات النبـوغ والعبقريـة منـذ  )٢(الوطنية املغربية

أو الرجـل املثـايل الـذي اشـتغل بطلـب العلـم ومتتـع  )٣(الطفولة
يف حــ� نجــد آخــرين رأوا فيــه مجــرد قــاطع طريــق،  )٤(بالــذكاء

هوايته املفضلة القيـام بـأع�ل  )٥(مجبول عىل الطمع وحب املال
ــرثوة )  ٦(اللصوصــية والنهــب ــا متكــن مــن تحصــيل ال مــن خالله

  )٧(واكتساب هالة اجت�عية.
مغاربــة وأجانــب، عــىل أن وضــعية  يتفــق أغلــب املــؤرخ�

التفكك واالنقسام والفوىض التـي سـادت الـبالد يف نهايـة القـرن 
التاسع عرش وبدايـة القـرن العرشـين كانـت حـافزًا عـىل ظهـور 
حركات متردية يف سائر أنحاء املغرب، مـن سـوس يف الجنـوب إىل 
طنجة وتطوان يف الش�ل إىل درجة دفعـت الـبعض إىل اعتبارهـا 

ــبالد، أو مرحلــة تعكــس الــرتدي االجت�عــي فــوىض ا جتاحــت ال
واالقتصادي والسيايس، ك� هو الحال عند ابن األعـرج السـلي�� 
الذي رأى فيها "خراب العمـران وهـالك الرجـال، ونفـاذ األمـوال، 

 )٨(وارتباك األحوال".
وما حركة أحمد الريسو� إال جزء من هـذه الحركـات، التـي 

�ل املغـرب، اسـتفادت مـن ضـعف ظهرت وسط قبائل جبالة ش
السلطة املركزية، فنصـبت نفسـها مدافعـة عـن اسـتتباب األمـن 
واالستقرار يف املنطقة، من خالل اعتبار أن ما تقوم بـه يـدخل يف 

الـذي أحد الباحث� نطاق املرشوعية والرضورة، وهذا ما عرب عنه 
رأى أن أحمد الريسو� "حين� شب هالته ما عليه أمته من ظلم 
وهوان ونهب وفراغ السلطة املخزنية فالتجأ إىل لغة العرص وهي 

يف ح� أشار آخرون "أن األمراض االجت�عيـة  )٩(أخده حقه بيده"
يف ذلك العرص كان ال سبيل إىل الـتخلص منهـا إال بانتهـاج نفـس 
الطريق الـذي ينتهجـه العتـاه املتمـردون الـذين عـاثوا يف األرض 

 )١٠(فساًدا".
ــ ــا م ــد إذا انطلقن ــة أحم ــا أن حرك ــر لن ــذه اآلراء يظه ن ه

الريسو� مارست نشاطها بهـدف محاربـة اللصوصـية والنصـب، 
ــة  ــون حرك ــن أن تك ــاريخي أال �ك ــا الت ــار تحليلن ــن يف إط ولك

ت الريســو� هــي نفســها جــزء مــن هــذه اللصوصــية التــي عمــ
 املنطقة؟

هذا االفرتاض نجد الجواب عنه يف اعتداءات الريسو� وعصابته 
لقبائل الجبلية خاصة (قبيلة األنجرة وقبيلة بني يسف...) عىل ا

وهـو ما أشار إليه هاريس يف كتابه "مع مرور الوقت جميع 
املناطق الجبلية، أصبحت تخاف وترتعب من أفعال وترصفات 

وأشار إليه أيًضا املريني العيايش بقوله "استمر  )١١(الريسو�".

نا وهناك يرتصد هذا أو أحمد الريسو� يف قبائل جبالة متنقال ه
ذاك.. قاصًدا القضاء الكيل عىل كل من يحاول أن ينافسه، ال 

 )١٢(يتسامح مطلقا مع أي منافس مه� كان صغ�ًا أو كب�ًا.
وبالتايل فحركته مل تكن تقف عند محاربة اللصوصية، بل تعدتها 
إىل محاولة فرض الوجود يف املنطقة الجبلية، ويف سبيل ذلك كان 

ا� عن استخدام القوة والعنف واستغالل نسبه الرشيف ال يتو 
 )١٣(للسيطرة عىل القبائل الجبلية.

، ســيقوم الريســو� وعصــابته بفعــل ١٨٩٤وإىل حــدود ســنة 
شنيع يتجىل يف قتل خطيبة وأمهـا لـرد االعتبـار ألختـه التـي أراد 

هـذه الحادثـة سـتدفع السـلطان ) ١٤(زوجها االرتبـاط مـرة ثانيـة.
إىل إصدار أوامره إىل عامل طنجة عبد الرحمن بـن املوىل الحسن 

عبد الصادق باعتقاله فوقع القبض عليه بعد خيانة أحد املقرب� 
. ١٨٩٥منه الذي أوهمه بأن العامل يريد توليته عىل أصيال سـنة 

هذا الحدث شكل نقطة التحول يف مسـار الحركـة الريسـونية إذ 
ا هـاريس عـىل سيتعرض ملعاملة قاسية يف سجن الصويرة وصـفه

ا باألغالل من عنقـه الشكل التايل: "كان الريسو� يف السجن مقيدً 
هذه الوضـعية  )١٥(ويديه ورجليه ويعا� من الربد والعمل الشاق

املزرية سـتدفعه إىل الفـرار لكـن محاولتـه بـاءت بالفشـل سـنة 
وهــذا مــا تــذكره رســالة عــيل ابــن الحــاج إىل املــوىل عبــد  ١٨٩٧
بسجن الصويرة سولت لهـم أنفسـهم الفـرار  إن املساج�"العزيز

من السجن بقيودهم فهاجموا السجان واملخازنية والعسكر.. فلم 
وأمـام اسـتعطاف  ١٩٠٠"وإىل حـدود سـنة  )"١٦( يفلت منهم أحد

رشفــاء الريســوني� وتــدخل النائــب الســلطا� محمــد الطــريس 
سيطلق رساحه، لكن ومبجرد خروجه من السجن عـاد إىل سـابق 

واستخدام أساليب ووسائل جديدة يف املواجهة مع املخزن  أفعاله
 االختطاف. تتمثل يف سياسة

 ١٩٠٣يونيو  ١٦ *اختطاف والرت هاريس -١/١
هــذا الحــدث أثــار ضــجة يف أوروبــا باعتبــاره شــكل تهديــًدا 
حقيقيًا لألوروبي� يف املغرب، وخاصًة يف منطقـة طنجـة، غـ� أن 

م تث� الكث� من التساؤالت حول عملية االختطاف ال تزال إىل اليو 
ما إذا كان هاريس قد دفـع بنفسـه عمـًدا إىل االختطـاف، حتـى 
يكتسب املزيد من النجومية، خاصـًة أن املدينـة يف ذلـك الوقـت 
كانت عاصمة إعالمية باإلضافة إىل كونها عاصـمة دبلوماسـية. يف 

: ١٩٠٣هذا الصدد يش� تقرير اللجنة اإلفريقية الفرنسية يوليـوز 
"أن هاريس هو الذي عرض نفسه لالختطاف يك يزيد من تـأزيم 

الوثـائق املخزنيـة  حأو ك� توضـ  )١٧(الوضعية السياسية للمغرب.
أن عملية االختطاف كانت مدبرة ب� هاريس والريسـو� وقصـة 
االختطاف ما هي إال وسيلة لتحقيق مكاسـب شخصـية للطـرف� 

ع، سارعت إىل الـدخول يف ومبجرد علم بريطانيا باملوضو  )١٨(معا".
 ١٩٠٣يونيـو  ٢٥مفاوضات مع الريسو� انتهت بتحرير هـاريس 

أيام، ليتم تسليمه إىل الدواس بقلبية األنجرة حيث  ٩بعد قضائه 
 .١٩٠٣يوليوز  ٥يوم قبل أن يطلق رساحه يف  ١٢قىض 
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 ١٩٠٤مايو  ١٨ اختطاف ب�د يكاريس وفاريل -١/٢
�د يكـاريس وصـهره فـاريل، اختطف الريسو� أمريكيا هو بـ

وطالب بتنفيذ عدة رشوط من أجل ترسيحه� مـن بينهـا فديـة 
بسيطة، وعـزل باشـا طنجـة، وتعينـه هـو   350,000مالية قدرها

ــالق رساح األرسى يف  ــا، وإط ــىل أحوازه ــا وع ــامال عليه ــه ع نفس
هذه الحادثة  )١٩(صفوف حركته، والح�ية الربيطانية له ولعائلته.

ت سياســية خطــ�ة، دفعــت بريطانيــا إىل توجيــه كــان لهــا تــأث�ا
شكوى عرب  وزيرها أرثور نيكولسن تحمـل فيهـا املخـزن املغـريب 
املسؤولية الكاملة عن ما �كن أن يقـع للمختطـف فـاريل. ومـن 
جهة أخرى أرسل روزفيلـت رئـيس الواليـات املتحـدة األمريكيـة 

لقنصـل بارجة حربية اىل السواحل املغربيـة كـ� وجـه أمـره إىل ا
األمرييك بطنجة صامويل ريني كومري  ببعـث رسـالة إىل املـوىل 
عبد الحفيظ يحذره فيها من مغبة أفعال الريسو� ويخـربه فيهـا 
برضورة التعامل مع الرشوط التـي يفرضـها الريسـو� مـن أجـل 

 )٢٠(تحرير الرهائن".
ــة  ــود أن نشــ� إىل أن حادث ــد هــذه النقطــة ن ــًدا عن وتحدي

ى واسع يف الصحافة الدولية، مـ� زاد مـن االختطاف خلقت صد
حدة  الضعوطات األجنبية.* أمام هذا الوضع، سيضطر السـلطان 

، ١٩٠٤يونيـو  ١٨إىل قبول رشوط الريسـو� وهـذا مـا تحقـق يف 
بإطالق رساح املختطف� وتعيينه يف منصب عامل طنجة. وبالتايل 

بالنسـبة ، يف حـ� )٢١(�كن القول أن التعي� هو مثن االختطـاف�
للسلطان كان استسالًما لرشوط أشد ما تكون تحق�ًا أمام شـخص 

 )٢٢(بة.ليس سوى رئيس عصا

ثانًيا: الريسوين وأثر سياسيته يف المنطقة 

 بداية القرن العرشين
 السياسة تجاه القبائل الجبلية -٢/١

مارس الريسو� سلطاته عىل أحـواز طنجـة، وبـدأ يف تطبيـق 
ــزت بالق ــي متي ــته الت ــائل سياس ــف ووس ــتخدام العن ــوة واس س

التعذيب، وما يؤكد ذلك الرسالة التي وجهها أحمـد الطـريس إىل 
ــد الطــريس يف  : "البارحــة قامــت عصــابة ١٩٠٥شــتنرب  ٢٣محم

الريسو� بهجوم عىل قبيلة بني مكوار ورسقوا املاشية واختطفـوا 
. الريســو� اســتخدم أيضــا )٢٣(بنــات مــن هــذه القبيلــة" خمــس

القتصادي ضد قبيلة اآلنجرة حيـث مـنعهم مـن أسلوب الحصار ا
التزود باملنتجات املتوفرة يف أسـواق طنجـة مـ� تسـبب لهـم يف 

والشـهادات الشـفوية بـدورها تقـدم معلومـات  )٢٤(الفقر املدفع
مثينة تصف العالقات املتـوترة بـ� الريسـو� والقبائـل الجبليـة، 

 المة األحمدي* من قبيلة بني يسف.خاصة شهادة الع
ن قبيلة بني يسف خاصة ومنطقة جبالة عامة، إذ تأكد لها "إ 

أن الريسو� كان يفـرض عليهـا مـا ال تطيـق حملـه وال تسـتطيع 
أداءه، بادرت إىل اسـتقبال ممثـل املـوىل عبـد العزيـز مسـتهدفة 
الخالص م� يلحقها مـن طـرف أعـوان الريسـو�، ويضـيف أنهـا 

ريسو� إما عـن كانت واثقة من نفسها أنها ستأخذ حصتها من ال

. و�كـن أن نشـ� أيًضـا إىل )٢٥(طريق السلطة املخزنية أو بيدها"
موقف قبيلة أهل رسيف من القايد الريسو� من خالل األشـعار 

 التالية:
 ليـحـوس عـبـاد الله     الريسو� الكافر بالله      

 كيقبض الرجال بال حجة الريسو� يا بو قجة               
 )٢٦(حتـى هو قا القنـاطر     بوشنافر           الريسو� يا 

هذه �اذج من الواقع السيايس الذي كانت عليه قبائل جبالة 
تجاه سياسة أحمد الريسـو�, والتـي عـرب عنهـا أحـد املعـارصين 

طنجــة  –لهــذه األحــداث بقولــه" قــام الريســو� بتلــك الناحيــة 
لتقتيل وتجنى و أبدأ وأعاد الفساد والخراب والنهب وا -وأحوازها

 )٢٧(عىل جانب الدولة بكل ما قدر عليه من األمور الفظيعة".
 
 التعامل مع فئة املحمي� -٢/٢

املحميون �ثلون فئة خاصة من املـواطن� متتعـوا بامتيـازات 
كث�ة، وخاصة االقتصادية فـي� يتعلـق بتملـك األرايض، وباعتبـار 

كب�ة مـنهم،  مدينة طنجة مدينة دولية، فقد عرفت تواجد أعداد
فكان من الطبيعي أن تدخل هذه الفئة يف مواجهة مع الريسو� 
ألنها شكلت عائًقـا أمـام م�رسـة سـلطته. أوالً: وضـعيهم خـارج 
سلطته، وثانيًا: استفادتهم من اإلعفـاءات الرضـيبية وحـق متلـك 
ــدأ يف  األرايض. ونتيجــة لتعــارض مصــالح الريســو� واملحميــ� ب

خطرا عـىل الـبالد، قـام بإلقـاء القـبض عـىل محاربتهم باعتبارهم 
ــات  ــواب البعث ــد أب ــدهم عن ــم، وجل ــ�، مصــادرة أمالكه املحمي

هذه السياسة ستتسـبب يف موجـة مـن  )٢٨(الديبلوماسية بطنجة.
االحتجاجات والسخط من طرف البعثات الديبلوماسـية األوربيـة 

 سيتشكل أحد األسباب يف إقالته.  املقيمة بطنجة، م�
 املة مع األجانباملع -٢/٣

ــا مــن ســنة  ، عنــدما فــتح الريســو� ١٩٠٥ســنتناولها انطالقً
األبواب أمـام األجانـب مـن خـالل الرتخـيص لهـم بحـق امـتالك 
األرايض، ك� رصح بذلك قايض طنجة يف رسالته املوجهة إىل وزير 
العدلية محمد غرنيط والذي اتهم فيها الريسو� بأنـه يبيـع بـالد 

هذه السياسة ستكون سـببًا  )٢٩(ألجانب.الحرث يف فحص طنجة ل
يف تزايد العداء تجاه األجانب خاصة من طـرف السـاكنة املحليـة 
فكان مقتل املواطن الفرنيس ألربت شاربونيي نواحي طنجة، وهو 
األمر الذي سيدفع فرنسا للتدخل عرب وزيرها للشـؤون الخارجيـة 

 "ليون بورغوا" لفرض مجموعة من الرشوط:

 املسؤول� عن هذه الجر�ة.توقيف الجناة  •

 فرنك فرنيس. ١٠٠٫٠٠٠دفع غرامة مالية قدرها  •

 تقديم اعتذار رسمي للحكومة الفرنسية. •

 وضع نصب تذكاري يف مكان الحادثة لتخليد ذكرى الضحية. •
 

هذا الحدث أثار استنكار باقي السفارات الديبلوماسية التـي 
وجهت مذكرة ج�عية إىل وزير الخارجية املغـريب يطلبـون فيهـا 

م� شكل أزمـة حقيقيـة للسـلطان ) ٣٠(وضع حد ملا يقع يف طنجة
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ــه يف طنجــة العاصــمة  ــارس أع�ل ــان � ــار أن الريســو� ك باعتب
طات سيوجه السلطان وأمام هذه الضغو  )٣١(الديبلوماسية آنذاك.

، كـ� وجـه أمـره ١٩٠٦دجنرب  ٢٨املوىل عبد العزيز ظه� إلقالته 
لوزير الحربية محمد الكباص بتجهيـز محلـة إلخضـاع الريسـو� 
تكفل بقيادتها بوشتى البغدادي الذي هاجم الزينات وأمام عدم 
قــدرة الريســو� عــىل املواجهــة اضــطر إىل الفــرار نحــو تــازروت 

عصــابات، مــ� ســيدفع املخــزن إىل تخصــيص واســتخدم حــرب ال
يف ظل هـذه األزمـة،  )٣٢(مكافئة مالية للمساعدة يف القبض عليه.

سيلجأ الريسو� إىل سياسته السابقة. ففـي الوقـت الـذي حـاول 
فيه الضابط مـاكل� لعـب دور الوسـيط بـ� املخـزن والريسـو� 

مـن طـرف  ١٩٠٧سيلقى عليه القبض بقبيلة أهـل رسيـف سـنة 
 ألخ�، وكعادته سيفرض رشوط منها:هذا ا

 ألف جنيه إسرتليني. ٢٠الحصول عىل فدية مالية قدرها  •

 الح�ية اإلنجليزية له ولعائلته. •

 اسرتجاع أمالكه املصادرة من طرف املخزن. •
وبعد مفاوضات عس�ة، بينه وب� املخزن، تدخلت الحكومـة 

. ١٩٠٨يف  الربيطانية عرب وزيرها ج�ارد لوثر فأطلق رساح مـاكل�
هذا االختطـاف زاد مـن تـأزيم الوضـعية املاليـة للمغـرب الـذي 

 )٣٣(سيضطر إىل تسديد الفدية عرب االقرتاض من بريطانيا نفسها.

 ثالثا: الريسوين وعالقته بالقوى األجنبية
 الريسو� والعالقة األملانية -٣/١

أشار هاريس أن عالقة الريسـو� باألملـان تعـود إىل مـا قبـل 
، حيث تعهد للمجموعة األملانية مانيسـ�ن االوىل لعامليةالحرب ا

باالستفادة من أع�ل التنقيب يف املنـاطق الجبليـة والتـي كانـت 
. هـذه العالقـة )٣٤(مغلقة يف وجـه الجنسـيات األخـرى واملنقبـ�

ــات  ــدخول يف عالق ــو� لل ــام الريس ــاب أم ــتفتح الب ــة س التجاري
والعـرائش، وكـذلك مـع ديبلوماسية مع القنصل األملا� بتطـوان، 

القنصل األملا� مبدريد. وهو ما أكدته جريدة التـا�ز الصـادرة يف 
وهي عبارة عن رسالة أملانية موجهة إىل الريسو�  ١٩١٨شتنرب  ٣

تتضمن وعودا بتقديم املال والذخ�ة والحفاظ عـىل مصـالحه يف 
 )٣٥(املنطقة.

انيـة ومن خالل ما أشار إليـه دوسـيكونزاك، فاملجموعـة األمل
كانــت تبــارش مصــالح أملانيــة يف املنطقــة، فعنــد احــتالل اســبانيا 
ــىل  ــت ع ــة واقرتح ــدخلت املجموع ــ� ت ــ الكب ــرائش والقرص للع
الريسو� تسهيل العملية لض�ن مصـالحها يف ظـل وجـود دولـة 
أوربية، لكن رسعـان مـا تغـ�ت األمـور بـ� اسـبانيا والريسـو�، 

السفارة األملانية بطنجـة  اليشء الذي دفعه إىل طلب الح�ية من
والتـي تــدخلت بـاقرتاح التهدئــة يف املنطقـة عــرب مجموعـة مــن 

 املقرتحات:
 
 
 

 االعرتاف بنوع من االستقاللية الذاتية للمناطق الش�لية. •

 تشكيل قوات محلية تحت إمرة الريسو�. •

إعطاء مجموعة مانيس�ن كامل الصالحية يف التعامل مع  •
 )٣٦(املغاربة.

 
حات أثارت سخط الصحافة اإلسبانية، وحكومتهـا، هذه املقرت 

يف ح� جعلـت الريسـو� أكـرث ثقـة يف األملـان، لكـن رسعـان مـا 
تبخرت آماله عنـدما وصـلت األخبـار بهز�ـة األملـان. يف الحـرب 
العاملية األوىل وتراجع اهت�مها باملغرب وهذا ما سيشكل فرصـة 

ويف هذا الصـدد أشـار مناسبة النفراد اإلسبان باملنطقة الش�لية. 
هاريس أنه خالل الحرب راسل الريسو� واستفرسه حول عالقتـه 
باألملـان وصــحة تلقيـه املــال مـن أملانيــا فأجـاب الريســو� عــىل 
الشكل التايل: "إذا كان لإلنجليـز أو فرنسـا أو غ�هـا مـن الـدول 

 )٣٧(املال لتقد�ه، فأنا سأوافق من يدفع أكرث".
"si l’Angleterre ou la France ou tout autre nation on 
de l’argent a distribuer, j’accepterai volontaires, le 
plus sera le mieux". 

 الريسو� واإلسبان  -٣/٢
، سيتم خلع موالي عبد العزيز مبـراكش ١٩٠٧مع حلول سنة 

وتنصــيب أخيــه مــوالي عبــد الحفــيظ، وكنتيجــة للمســاندة 
، ١٩٠٩الحفيظ تعيينـه بظهـ� سـنة  الريسونية سيعيد املوىل عبد

عامالً عىل أصـيال وقسـم كبـ� مـن منطقـة جبالـة. خـالل هـذه 
املرحلــة أقــدمت اســبانيا عــىل احــتالل العــرائش والقرصــ الكبــ� 

لفرنيسـ يف ألنها أصبحت تخاف من التقدم ا ١٩١١وبالضبط سنة 
 البالد / احتالل فاس).

ريسـو� سـاهم يف هذا الصدد تش� املصـادر التاريخيـة أن ال
مســاهمة فعالــة يف تســهيل عمليــة االحــتالل، وهــذا مــا يؤكــده 

ــاملغرب  وإدوارد ــبا� ب ــريب اإلس ــطول الح ــه األس ــا يف كتاب كينطان
واحتالل القرص الكب� والعرائش" كانت فرنسا تريد االستيالء عىل 
مدينتي أصيال والقرص الكب� بصفة غ� مبارشة بواسـطة املحـالت 

نت تحت قيادة ضباط فرنسي�، وكـان الريسـو� املغربية التي كا
يحس بالخطر الذي كانت تشكله فرنسا عىل منطقة نفوذه لهـذا 

بــدوره جرمــان عيــاش أشــار إىل "أن  )٣٨(ســهل عمليــة االحــتالل.
الريسو� فضل اسبانيا ألنها مل تكن يف نظره قوة عظمـى كغ�هـا 

كن يراهـا من الدول، وحيث أنها مل تكن تتوفر عىل قوة فإنه مل ي
 .)٣٩(مهيأة لسحقه

انطالقًا من هـذه اآلراء التاريخيـة يتبـ� أن الريسـو� وضـع 
الثقة يف األسبان وقاية له من التهديد الفرنيس، وأيضا حفاظا عىل 

 ١٩١٢كامل سلطته يف املنطقة. وبإعالن الح�ية الفرنسية يف سنة 
ل سيصبح الريسو� الرجل الذي تخاطبه اسبانيا يف شـخص الجـ�ا

سلفسرتي الذي سيحاول القضاء عىل سـلطته مـن خـالل احـتالل 
ثالثاء الريصـا�) بـل  -مجموعة من املناطق (اثن� سيدي اليمني

وحتى التوجه إىل مقر الريسو� بأصـيلة. وهـو مـا سـيدفع هـذا 
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األخ� إىل الفرار نحو تازروت. خالل هذه املرحلة سيجد األسـبان 
ئل الجبلية وهو ما سيدفعهم صعوبة يف فرض سيطرتهم عىل القبا

إىل التفاوض مع الريسو� مقابل ض�نات (استمراره يف السـلطة، 
وتزويده بالوسائل الالزمة لتدعيمها واملال واألسلحة). لكن هـذه 

 ١٩١٥املرة بقيادة الج�ال خوردانا الذي عقـد معـه هدنـة سـنة 
 تتلخص في� ييل:

 وضع املال والسالح تحت إشارة الريسو�. •

 عرتاف به قائًدا عىل القبائل الخاضعة له.اال  •

 )٤٠(توليه مسؤولية التواصل والحفاظ عىل األمن مع القبائل. •
 

هــذا االتفــاق ســيجعل ســاكنة املنطقــة تنظــر إليــه كعميــل 
لإلسبان يتآمر معهـم للسـيطرة عـىل الـبالد، ومـع مـرور الوقـت 
ستكرب طموحات الريسو� وسيحاول فرض إرادتـه عـىل اإلسـبان، 

ا ما سيدفع خوردانا إىل التعب� عن استيائه بقولـه "يتمثلنـي وهذ
الرأي العام كصانع للسياسة الريسـونية واملـدافع املـتحمس عـن 
الرشيف بالعكس مل أكن أستطيع متابعة السياسـة التـي فرضـتها 
الظروف عىل جميـع الجـ�االت إال بالتصـالح معـه، ومل أصـل إىل 

هـذا التقريـر  )٤١(بهيبتـي".ذلك إال عرب مجهـود جبـار بالتضـحية 
يعترب آخر تقرير للجـ�ال خوردانـا والـذي �كـن اعتبـاره وصـية 

، للج�ال برنكر الـذي سـينهج سياسـة ١٩١٨سياسية عشية وفاته 
مغايرة تجلت معاملها يف محاولة القضـاء عـىل قـوة الريسـو� يف 
املنطقة مبطالبته بتقديم البيعة إىل موالي املهدي بـن إسـ�عيل، 

ما أكد للريسو� أن الوعود التي تلقاها من اإلسبان بتعينـه وهو 
خليفة سلطا� يف املنطقة تبخرت وبالتايل مل يبقى له خيار سـوى 

 إعالن الحرب عىل اإلسبان.
 الريسو� والح�ية الفرنسية -٣/٣

سنتناولها من خالل ما أشار إليه املقيم العام "ليوطي" والذي 
� مـن خـالل مـا تـوفر لديـه مـن اعترب الريسـو� عـدو الفرنسـي

املعلومات التي اسـتقاها مـن مخربيـه باملنطقـة الجبليـة، والتـي 
اقتنع من خاللها بأن الريسو� إذا ما تم تسليحه وتزويده باملـال 

فإنه سيوجه جهوده نحو املنطقة الفرنسية ويف هذا الصدد نجده  
ة يقول" بالنسبة للمغرب الفرنيس أصبحت مسألة الريسو� خط� 

وم� يزيد من تعقيد املسألة هو أن اإلسبان يجعلـون منـه مركـز 
سياستهم فمجرد ذكر اسمه يظهر حب الناس له يف مدريـد أكـرث 

، خاصة يف فرتة تعي� الج�ال خوردانا. وقد )٤٢(م� هو يف تطوان"
تأكد املوقف الفرنيس من أحمد الريسو� يف معارضتهم للمقـرتح 

 خليفة باملنطقة الش�لية. ريسو�اإلسبا� بتنصيب ال
الريســو� بــدوره كــان يعتــرب الفرنســي� مصــدر خطــرا عــىل 
سلطته لذا بادر إىل ربط عالقات مع اإلسبان، واملقولة الريسـونية 
التالية ستوضح كيف كان الريسـو� ينظـر عالقاتـه مـع السـاكنة 
املحليــة والقــوى األجنبيــة "الرببــر" خــدامي، واإلســبان عبيــدي، 

 )٤٣( أعدايئ، واألملان حلفايئ".والفرنسي�

"les Berbères, sont mes serviteurs, les espagnoles sont 
me exlaves, les Français sont mes ennemis, les 
Allemands sont mes alliés"           

 
 

ةُ   َخاِمتَ
من خالل كل ما تقـدم يتبـ�؛ أن ضـعف السـلطة املركزيـة، 

لبالد أواخر القرن التاسـع عرشـ وبدايـة وتزايد الضغط األجنبي با
القرن العرشين فسًحا املجال أمام ظهور حركات متردية لصوصية، 
متيزت بصعود شخصيات كربى جشـعة ال تضـع نصـب أعينهـا إال 
مصلحتها الخاصـة، بقـي بعضـها مجـرد لصـوص، بيـن� اكتسـب 
البعض األخر الجاه والنفوذ، وما الحركة الريسونية إال واحدة من 

ذه الحركــات التــي اســتطاعت تكــديس األمــوال عــن طريــق هــ
املساومة (الحصول عىل تعويضات مقابل إطالق رساح الرهـائن)، 
واالرتقاء إىل تقلد مناصب سامية (عامل طنجـة وأصـيلة)،جعلتها 
متارس سياسة عنيفة تجاه بعـض القبائـل الجبليـة التـي مازالـت 

ت املتـوترة بينهـا الشهادات الشفوية تقدم لنا صـوًرا مـن العالقـا
وب� الريسو� منها قبيلة بني يسف، بني مكوار، فحص األنجـرة، 
أهــل رسيــف. وبحكــم طموحهــا دخلــت الحركــة الريســونية يف 
عالقات ديبلوماسية مع الدول األوروبية م� شكل فرصة سـانحة 
أمام هذه األخـ�ة للضـغط عـىل املخـزن، وتهديـده بالتـدخل يف 

محاولـة -فـرض تعويضـات  -ج حربيـةشؤون البالد (إرسـال بـوار 
تنظيم الرشطة) وبالتايل استع�لها كورقة رابحة النتزاع امتيـازات 

 مختلفة زادت من تأزيم وضعية البالد.
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ي شى� 
ن �ن ن والدارسني ن عموم الباحثني من المتعارف عل�ه بني

العلوم "أن تقدم الثقافة العالمة وتطورها شد�د االرتباط 
بالتطارح والتناظر، والجدل والنقاش الجاد، وأن النقد البناء 
ة أساس�ة ل�ل تفك�ي عل�ي �طمح للتقدم  ن هو رك�ي

ي بالمغرب . ل�)١(والتجاوز"
ن المتتبع للمشهد الثقا�ن

 ، ن ن عامة المثقفني ع�ه خفوت روح السجال والنقاش بني ل�س��
بل إن الساحة الثقاف�ة �شهد انتكاسة للحس النقدي 

بعد أن ظل سائًدا خالل أواخر  )٢(السجا�ي حسب البعض
ي الوقت 

ن مثقفينا �ن . فالسمة الطاغ�ة بني ي
القرن الما�ن

، �ي التسا�ن والتها دن بل �مكن إضافة الالمباالة الحا�ي
. والحق�قة فإننا ن��د ما ذهب إل�ه  المقصودة تجاە إنتاج الغ�ي
�ف حينما اعت�� "أن ما نع�� عل�ه من  الدكتور محمد ال��
لف  ن أدب�ات نقد�ة تكاد ال تتخ� نطاق المجامالت وال��
، أو إنها أقرب إ� �سط�حات الثقافة الصحف�ة منها  العل�ي

. إ� النقد وال                                                                                               )٣(سجال العل�ي الموضو�ي

بادئ ذي بدء تجدر اإلشارة إ� أن موض�ع ال�تاب الذي 
ي المرحلة 

�سعد اليوم بتقد�م قراءة نقد�ة ف�ه، يتأطر زمنً�ا �ن
ي الع� الوس�ط الثالثة من مراحل تقدم البحث ا

ي �ن
لتار��ن

ي إ� وقتنا الراهن، 
ن سبعين�ات القرن الما�ن أي مرحلة ما بني

ت باالنفتاح ع� علوم مساعدة للتار�ــــخ   ن و�ي مرحلة تم�ي
ها من العلوم.  و�ولوج�ا وعلم االجتماع وغ�ي كعلم اآلثار واألن��
 ، بل واالستفادة من مناهج عدة علوم، كالمنهج اإلشكا�ي

ناه�ك عن توظ�ف مفاه�م التحل�ل  والمنهج المقارن
و�ولوج�ة. ولعل استعمال   النف�ي والسلو�ي والمقار�ة األن��
ي حقل التار�ــــخ ال شك وأنها ستجعل 

كل هذە العلوم �ن
ة ط��لة  المشتغل بهذا العلم أن �قتحم مواضيع ظلت لف��
ي 

، ولعل موض�ع ال�تاب �أي� ن ن والمؤرخني خارج اهتمام الباحتني
ي طل�عة هذە المو 

ن عموم و ض�ن عات. فمن المتعارف عل�ه بني
ي تار�ــــخ المناخ وما 

ي علم التار�ــــخ أن البحث �ن
ن �ن الباحثني

تب عن تقلباته من كوارث طب�ع�ة وأو�ئة ال يزال �خطوا  ي��
 بع�دة 

�
ي الوقت الذي قطع أشوطا

خطواته األو� بالمغرب، �ن
ي أورو�ا ح�ث أصبحت نتائجه تقدم خدمات ثمينة 

�ن
ن  ن والباحثني . وللوقوف ع� قلة االهتمام بقضا�ا للمؤرخني

المناخ وال�وارث الطب�ع�ة واألو�ئة ع�� مراحل تار�ــــخ 
ي مراجعة دل�ل الرسائل واألطار�ــــح الجامع�ة.      

 المغرب، تك�ن

ي 
و�ذا كان الته�ب من معالجة قضا�ا المناخ حى� �ن

ن  ا بني
�
ك المراحل المتأخرة من مراحل المغرب ُ�َعّد قاسًما مش��

ن  ي هذە اإلشكال�ة خالل الحقب الباحثني
، فإن البحث �ن

الماض�ة ُ�َعّد بحق مغامرة �صعب التكهن بنتائجها، 
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ن مظان مختلفة ال �سمح  فالنصوص القل�لة المتناثرة بني
ي شهدها  بتك��ن تصور عام عن التطورات المناخ�ة الى�
المغرب الوس�ط، فباألحرى اإلجابة القاطعة ع� األسئلة 

ي عالقة المناخ بالتار�ــــخ �دفع إ� المطروحة. إن التم
عن �ن

ي  ات المتتال�ة الى� ك بينهما، فالتغ�ي القول بوجود قاسم مش��
ات الممطرة ومث�التها الجافة،  شهدها المناخ، كتتابع الف��
ي تص�ب  ات الى� ُتَعّد شبيهة إ� حد بع�د بالتغ�ي

، ولعل نظ��ة ابن خلدون تقدم النموذج األمثل )٤(الحضارات
ي تص�ب هذە الحضارات. لمعاينة ا وع�  لعوارض الدور�ة الى�

. )٥(العموم فإن المناخ والتار�ــــخ �خضعان لتقلبات مستمرة
ي العوامل الطب�ع�ة، �صعب إ� حد 

فكما ال �مكن التحكم �ن
 "االستحالة" أح�اًنا التنبؤ بالتحوالت االجتماع�ة. 

وهكذا فإن وضع خطاطة أول�ة للتطورات المناخ�ة 
لس، خالل مراحل تار�خهما السابقة كف�ل للمغرب واألند

ي منها المصادر المكت��ة، 
ي تعاين برتق العد�د من الثغرات الى�

ي  ي اآلن ذاته كف�ل بالتقل�ل من المساحات الب�ضاء الى�
و�ي �ن

ي ظواهر اقتصاد�ة واجتماع�ة وذهن�ة غا�ة 
تعرقل البحث �ن

ي األهم�ة. والظاهر أن السؤال المركزي الذي حمل المناخ 
�ن

ن  ن هو: هل هناك تطابق تام بني إ� قلب ا�شغاالت المؤرخني
ي حركتهما المطردة؟ إن اإلجابات المتباينة 

المناخ والمجتمع �ن
وع�ة ع� إثارة هذە  ي نوًعا من الم��

ن �ي ما �ض�ن للمؤرخني
اإلشكال�ة. فهل كان للمناخ تأث�ي واضح المعالم ع� اإل�سان 

 والدولة خالل الع� الوس�ط؟ 

ي اال 
؛ أن محاولة اإلجابة ع� هذا السؤال ينب�ن

ً
اف، أوال ع��

تصطدم بالعد�د من اإل�راهات والصع��ات لعل أولها، 
ي هذا المجال. 

ي �ن انطالق الباحث من شبه فراغ تنظ�ي
ال�وارث فباستثناء بحث الدكتور محمد الستيتو الموسوم بـ"

ي تار�ــــخ مغرب القرن السادس ع�� 
" و�حث الطب�ع�ة �ن

از المعنون بـ"  الدكتور محمد  ن ن ال�� مجاعات وأو�ئة األمني
ن  ي القرنيني

ودراسة الباحثة ث��ا المرابط  )٦("١٩و ١٨المغرب �ن
 ١٩٦٠م إ�  ٨٤٦تار�ــــخ الزالزل بالمغرب من زروال حول "

، ال نصادف أبحاثا ذات بال تهم اإلشكال�ة موض�ع )٧("م
ن )٨(الدراسة ، اللهم إذا استثنينا دراسة المرحوم الحسني

وأو�ئة مغرب عهد  جوائحقط�ب الموسومة بـ"بول
ة )٩("الموحدين ن يهمان الف�� ن األولني . و�ذا علما أن البحثني

" يهم  الحديثة من تار�ــــخ المغرب، وأن الثالث "بانورا�ي
إشكال�ة بعينها، أدركنا وال شك غ�اب بحث مخصص لدارسة 

المناخ�ة ع� مجتمعات ودول الغرب اإلسال�ي  أثر التقلبات
                                             )١٠(ط. الوس�

ي قدمها  ي أهم�ة هذە االلتفاتة العلم�ة الى�
من هنا تأي�

ي الدراسات 
ة �ن الباحث عبد الهادي الب�اض ل�سد ثغرة كب�ي

ة ع� أهم�ة  ن التار�خ�ة المغ���ة. بعد هذە النظرة الوج�ي
ا الموض�ع مجال الدراسة، �جدر بنا أن نقدم عرًضا ملخًص 

ن ال�تاب، ع� أن نردفه ببعض األفكار المندرجة  عن مضامني
ي إطار قراءته.                                                                                                        

 �ن

 



ن تنضوي  قسم الباحث موضوعه إ� مقدمة و�ابني
ي ا

ن أهم�ة الموض�ع تحتهما فصول وخاتمة. ف�ن لمقدمة بني
وامتداداته السلوك�ة والذهن�ة، إ� جانب نبذة عن مالمح 

ي مقار�ته. 
أما الباب األول من الدراسة  المنهج المعتمد �ن

ي السلوك والذهن�اتوالمعنون بـ"
" أثر ال�وارث الطب�ع�ة �ن

)، فقد تطرق ف�ه الباحث إ� دراسة أثر ١٥٦ـ ١٧(ص
ي سلوك 

وذهن�ات اإل�سان بالمغرب ال�وارث الطب�عة �ن
ي فصوله الثالثة ع� 

واألندلس. وقد جرى تفص�ل ذلك �ن
                                        :  الشكل التا�ي

ي الفصل األول عنونه بـ"
مسح عام لل�وارث الطب�ع�ة �ن

) ح�ث قام الباحث بمسح ٧٨ـ ١٧(ص المغرب واألندلس"
ي  عصفت بالمغرب عام ألصناف ال�وارث الطب�ع�ة الى�

ي الحقبة مجال الدراسة، و�تضح أنها قد تنوعت 
واألندلس �ن

ن القحوط والمجاعات، والعواصف والسيول، والجراد  ما بني
 عن الزالزل واألو�ئة، وقد قام 

ً
ناه�ك عن الحرائق فضال

الباحث بتذي�ل كل منها بفحص وتعليق. انظر الصفحات 
). وقد ٦٩ -٦٣ـ ٦٢ـ ٦١ـ ٦٠ -٤٦ـ ٤٥ـ ٤٤ـ ٤٣ـ ٤٢ ـ٤١(

ي هذا التعليق والفحص ع� المنهج ال��ي 
اعتمد الباحث �ن

ن مستوى  ، ناه�ك عن مؤ�� الحدود الفاصلة بني ي
اإلحصايئ

تردد أصناف ال�وارث الطب�ع�ة ع� مدار حقبة الدراسة 
)، ل�خ�ج بخالصة مفادها أنه لم �خل قرن ٦١ ـ٤٢ ـ٤١(ص

ضغط  من القرون الثالثة سلم ف�ه المغرب واألندلس من
ن  للهجرة  ٧و ٦ال�وارث والجوائح، مع إقرارە باستئثار القرنني

ي المجال المدروس.                                                     
ي ترددها �ن

 بنسب عال�ة �ن

ي الموسوم بـ"
ال�وارث الطب�ع�ة وسلوك  أما الفصل الثاين

ي المغرب واألندلس" 
ي واالستسال�ي �ن

(ص اإل�سان العدواين
ي ١٢٩ـ ٧٨

) فحاول الب�اض إبراز أثر ال�وارث الطب�ع�ة �ن
، فاتضح من خالل التحل�ل  ن �شك�ل سلوك إ�سان العدوتني
س�ادة سلوكات عدوان�ة من تجل�اتها الغصب والسلب 

)، ومن مظاهرها المضار�ة واالحتكار ٨٧ـ ٧٨والتعدي (ص
). و�ي سلوكات حاول الباحث ١١٢ـ ٩٩وغالء األسعار (ص

ي مراحل قوتها ال�شف ع
ن مدى مقاومة الدول المرك��ة لها �ن

عيتها (ص  ). كما حاولت الدراسة إبراز ١١٦ـ  ١١٢لدعم ��
ي طور هرمها، وتورط أجهزة 

لحظات فتور هذە المقاومة �ن
ي أعمال السطو والنهب �شكل 

ي األطراف البع�دة �ن
السلطة �ن

ي حال 
مبا�� أح�اًنا، و�تنسيق مع العصابات المتنفذة �ن

ء الذي فاقم األزمة است ي
فحال ال�وارث أح�اًنا أخرى. ال��

، بالتدخل  ي وفسح المجال لذوي النفوذ الرو�ي والديىن
ن  للتخف�ف من حدة االحتقان االجتما�ي إلعانة المنك��ني
و�غاثتهم. كما كشفت الدراسة سلوكات استسالم�ة تجلت 
ي تعدد حاالت الفرار والهجرة والتنقل االضطراري 

باألساس �ن
 ).                        ١٢٩ـ  ١١٦ا من شبح المجاعة وال��اء (ص خوف

ي ذهن�ات إ�سان المغرب "
أثر ال�وارث الطب�ع�ة �ن

) ح�ث قام ١٥٦ـ ١٣٠عنوان الفصل الثالث (صواألندلس" 
ي ص�اغة ذهن�ات 

الباحث بتتبع أثر ال�وارث الطب�ع�ة �ن
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ندلس خراف�ة وسلوك�ة سح��ة، ارتبط بها إ�سان المغرب واأل 
ي عجزە عن 

ي الحقبة المعن�ة بالدارسة، وقد تج� ذلك �ن
�ن

ي حدوث االضطرابات 
إدراك العالقات السبب�ة المؤثرة �ن

المناخ�ة القصوى. ساعد ع� ذلك تواضع مستوى الو�ي 
)، ١٣٥المرتبط بانحسار مجاالت التعل�م وفقر مقرراته (ص

ات المناخ�ة مرتعا لس�ادة الفكر الخر  ي فوجدت المتغ�ي
ا�ن

ن  ي المشعوذين وال�هان والسحرة والمنجمني
واالعتقاد �ن

 ).                                       ١٥٦ـ ١٤٢(ص

ي يوضح أن هذە 
والحق�قة فإن االستقراء التار��ن

�ة عن واقع مثخن  السلوكات لم تكن سوى واجهة تعب�ي
ي كابدها إ�سان  باألزمات والفواجع الطب�ع�ة الصعبة الى�

ا�د ولد ذهن�ات الحقبة ا ن ن أن ضغطها الم�� لمدروسة. كما يتبني
ي دعمتها األجهزة الحا�مة أح�اًنا، من  ، الى� ي

التعل�ل الخرا�ن
ن وس�لة لمعرفة أ�ار  خالل اتخاذ أو�ي األمر المنجمني
الغ�ب، وكشف الطالع وقراءة القرانات، باعتبارها وسائل 

  ). وهكذا ١٥٦ـ ١٥٣رصد خراف�ة لالضطرابات المناخ�ة (ص
كشفت الدراسة س�ادة طقوس سح��ة، من زجر وقراءة 

، وكذا اتخاذ طالسم لحراسة اإل�سان  ال�تف وخط رمل ور��
 ).١٥٦ـ ١٤٢والمكان من اآلفات وال�وارث (ص 

ي 
ي الباب الثاين

ن حاول عبد الهادي الب�اض �ن ي حني
�ن

" ال�وارث الطب�ع�ة و�بداع أسال�ب المواجهةالموسوم بـ" 
رصد أهم ردود فعل إ�سان مجال  )، حاول٣١٠ـ  ١٥٩(ص

الدراسة تجاە مضاعفات ال�وارث الطب�ع�ة، مركزا ع� 
ي أبدعها للتخف�ف من ضغطها ع�  أسال�ب المواجهة الى�
وجودە وموارد ع�شه. ع� هذا األساس قام الباحث بتفص�ل 

ي أر�عة فصول عنون األول منها بـ" 
ي المغرب ذلك �ن

اإل�سان �ن
ن مواجهة ا ل�وارث الطب�ع�ة والعودة إ� الطب�عة واألندلس بني

) ح�ث حاول إبراز التداب�ي الم�دان�ة م١٤ـ  ١٢ه/  ٨ـ  ٦(ق 
لمواجهة مضاعفات ال�وارث الطب�ع�ة، منها تط��ر أسال�ب 

ي وعدم االعتماد ال��ي ع� م�اە التساقطات (ص
 -١٥٩الس��

) وذلك من خالل استغالل الم�اە الجوف�ة، بدءا ١٦٧
ق�ب عن الم�اە واختبار جودتها، مرورا بمد بعمل�ات التن

ي وحفر اآلبار والصهار�ــــج، وصوال إ� ترش�د 
قنوات الس��

ن وأعراف  استغالل الم�اە بوسائل تقن�ة وتنظ�مها وفق قوانني
). كما حاول الباحث ال�شف عن دور ١٦٧ -١٦٢محل�ة (ص

ي الحد من خطورة السيول والف�ضانات 
السدود والجسور �ن

 عن وسائل مكافحة ١٧٥-١٧٢الجارفة (ص
ً
)، هذا فضال

). كما حاولت الدراسة إبراز دور ١٧٩- ١٧٧الجراد (ص
ي ظهور ذهن�ات 

الزالزل وهزاتها االرتداد�ة رغم إقرارە بقلتها �ن
ن أنواع العقاب السماوي  طالما ر�طت بينهاـ أي الزالزل و�ني
لإل�سان، كما أبرزت الدراسة الحس العل�ي الذي ع�� عل�ه 

ة محل الدرس وذلك من ح�ث فهم بعض عل ماء الف��
 ).١٨١- ١٧٩الظاهرة، واست�عاب عالقاتها السبب�ة (ص

وتعرضت الدراسة إ� إبراز دور ال�وارث الطب�ع�ة ـ 
ي ظهور سلوكات غذائ�ة بدائ�ة 

-وخاصة منها المجاعات ـ �ن
�سخت عادات إ�سان المغرب -كما ع�� عنها الباحث

ة، وذلك من  اري واألندلس المتح�ن ي ال��
خالل س�احته �ن

لجمع موارد الغابات وثمارها، وقنص حيواناتها وزواحفها، بل 
ات ي التهام األعشاب والح��

وهكذا  .ومنافسة وح�شها �ن
يتضح أن الج�ع إذا تمكن من اإل�سان فإن نظرته لما حوله 

) وحينها ال ١٩٤- ١٨١من الق�م تتغ�ي بتغ�ي سلوكه (ص
ذ كأ�ل البهائم والج�ف كما ع�� يتورع عن الق�ام بأي عمل شا

                                                                                                         )١١(عن ذلك ابن الخط�ب. 

ي الموسوم بـ" 
ي الفصل الثاين

ال�وارث الطب�ع�ة وسلوك و�ن
ي المغرب واألندلس (ق 

حاولت  )١٤ـ  ١٢ه/  ٨ـ ٦االدخار �ن
ي اهتدى إليها إ�سان  الدراسة، رصد السلوكات التحصين�ة الى�
المغرب واألندلس تحت ضغط هواجس الخوف من المص�ي 
ي تجف�ف المواد القابلة لالدخار، 

المجهول. وتج� ذلك �ن
ي وتفادي 

و�عداد مطامر وأهراء لص�انة احت�اطه الغذايئ
ي تفرضها عل�ه ال�وارث الطب�ع ات القاس�ة الى� �ة. كما الف��

عالجت الدراسة المخازن والمستودعات الرسم�ة وذلك من 
ها و�دارتها ومدى  ح�ث طرائق بنائها وتهيئتها، وعوامل تدب�ي

ي إغاثة المتضور�ن جوًعا (ص
). كما تم ٢١٢ـ ٢٠٢دورها �ن

، ح�ث يتضح أن سلوك االدخار  ي رصد سلوكات الخزن الشعى�
ي الع

ي المغرب واألندلس �ن
� الوس�ط أض� عادة راسخة �ن

ة مدار الدراسة خصوًصا (ص ي الف��
 ).                                      ٢٢٣ـ ٢١٢عموًما و�ن

ي ظهور 
تصدى البحث لدور ال�وارث الطب�ع�ة �ن

ي الفصل الثالث والمعنون بـ 
التوترات االجتماع�ة وذلك �ن

مواجهة ال�وارث الطب�ع�ة وظهور التوترات االجتماع�ة" "
، ح�ث احتلت القحوط والمجاعات )٢٥٢- ٢٢٤(ص

ي المغرب واألندلس. 
 والف�ضانات محور ال�اع �ن

وهكذا أمكن الوقوف ع� دور التحوالت المناخ�ة 
ن  ي �شوء التوترات بني

، �ن ن و�شكالت سطح تضار�س العدوتني
ن أسفل منهم، وذلك  سكان المناطق المرتفعة والمستوطنني

ي استطاع الباحث إدراجه ن ع� ضوء النصوص الى� ي من�
ا �ن

الدارسة. والحص�لة أن معظم المنازعات كانت ُتعزى إ� 
ات ندرته  ي ف��

ي استغالل الم�اە سواء �ن
عدم تكافؤ الفرص �ن

ي ف�ضانه (ص
). كما حاولت الدراسة إبراز دور ٢٣٨ـ ٢٢٤أو�ن

ن  ن المزارعني ي �شوب الخصومات بني
ال�وارث الطب�ع�ة، �ن

ي أوقات القحط والجفاف و 
، خاصة �ن ن غالًبا ما كان والرح��ني

ن والجنات �ستف�دون من الم�اە ع�  أصحاب المزارعني
ي 

حساب أصحاب الر� وذلك استناًدا ع� أج��ة الفقهاء �ن
). وتجدر اإلشارة إ�؛ أن كتب ٢٤٨ـ ٢٣٨هذە النوازل، (ص

الفقه والنوازل والحسبة تزخر بمادة تار�خ�ة مهمة تهم 
ي تكون فيها ال�وارث والج ي معظم الحاالت الى�

وائح سببا �ن
كاء والمتعاقدين سواء تعلق األمر  ن ال�� إثارة الخصومات بني
ي البوادي، أو المعامالت 

ا�ة �ن بمنازعات اإل�جار، أو أنواع ال��
اع �شأن  ن ي المرافق االقتصاد�ة والدين�ة، فضال عن ال�ن

�ن
ص�انة وترم�م ما أتلفته ال�وارث المختلفة بالمغرب 

ي اه                   تمت بها الدراسة.                                                                                                             واألندلس خالل الحقبة الى�

ي الفصل الرابع المعنون بـ" 
مواجهة ال�وارث الطب�ع�ة و�ن

ي المغرب واألندلس (ق 
 ٨ـ  ٦وتأس�س المجتمع المتضامن �ن

اع لم م) ١٤ ـ ١٢ه/  ن ، أبرزت الدراسة أن سلوكات التوتر وال�ن
ي لل�وارث الطب�ع�ة فقط، فلهذە اآلفة  تكن اإلفراز السلى�
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ي تمثل من خالل االستقراء الشامل لثقافة التكافل  وجه إ�جاي�
. ح�ث �ظهر أن ال��اطات  ن االجتما�ي لسكان العدوتني
 الصوف�ة شكلت مالذا إليواء الجو�، بينما فتحت الدول
ي وجه جحافل الجو�، كما وفرت المواد 

المرك��ة مخازنها �ن
ور�ة لألسواق ناه�ك عن تح��ر األسعار. هذا وال نن�  ال�ن

لمتصوفة المرحلة المدروسة إبان هذە  االجتما�ي الدور 
ي 

ال�وارث. كما حاولت الدراسة إبراز عنا�ة الدول المرك��ة �ن
ن المرافق اإلستشف ائ�ة مراحل قوتها لبناء وتجه�ي

والمستشف�ات العموم�ة، خاصة إذا علمنا أن خدماتها كانت 
 مجان�ة.                                                 

ي الخاتمة (ص 
) قام الباحث بتقد�م ٣١٥ـ  ٣١١و�ن

ن  تلخ�ص عام ألهم فصول الدراسة. هذە إذا أهم مضامني
ي حاول من خاللها الباحث إعطاء صورة واض حة الدراسة الى�

ي سلوك وذهن�ات إ�سان 
عن أثر ال�وارث الطب�ع�ة �ن

ي 
، الثاين ن ن السادس والثامن الهج��ني ن القرنيني ن ف�ما بني العدوتني

 ع�� والرابع ع�� للم�الد.                                                          



ي  ونصل اآلن إ� إبراز بعض المالحظات والتساؤالت  الى�
           عنت لنا من خالل قراءتنا لل�تاب.                                                                                              

ن أ�دينا  ي بني ي البدا�ة تجدر اإلشارة إ�؛ أن الدراسة الى�
�ن

ن دفتيها حوا�ي  صفحة وقد بذل الباحث من  ٣٢٠تضم بني
ي اإلستوغراف�ة أجل دراسة 

هذا الموض�ع الذي اليزال مغيبا �ن
المغ���ة الحديثة، بذل مجهوًدا جباًرا، وهو ينتقل و�جول 
ن أصناف مصدر�ة مختلفة وذلك قصد لم النصوص  بني

-و�كل المقاي�س-المتعلقة بموض�ع البحث. فالموض�ع ُ�َعّد 
ج فيها ندرة  ن ي تم�� موضوًعا إشكالً�ا مفعًما بالمطبات الى�

ي تفرضها طب�ع�ة  المتون النص�ة بالتعق�دات المنهج�ة الى�
موض�ع بهذە الشا�لة. ل�ن رغم ذلك لم �خصص الباحث 
ن و�ضعة أسطر، و�خ�ل إلينا أن  للمقدمة سوى صفحتني

ي كل األعمال األ�اد�م�ة، نظًرا 
ي �ن ات��� للمقدمة مكانها االس��

ألنها �جب أن تتضمن رؤى ومواقف منهاج�ة معينة، وهذا 
ي هذە المقدمة. ما ال ن

 لحظه �ن

ي الحق�قة 
�ح�ل الباحث ع� مصادر مرقونة و�ي �ن

ي (ت  مطبوعة، فمثال �ح�ل ع� كتاب أحمد بابا التنبكى�
ي م)، "١٠٣٦ه/  ٩٦٣

كفا�ة المحتاج المعرفة من ل�س �ن
ي التار�ــــخ، خزانة  الديباج

"، تحقيق، محمد مطيع، د.د.ع، �ن
طبعته وزارة  كل�ة اآلداب بال��اط، وال�تاب متداول وقد 

. وكذلك ٢٠٠٠األوقاف المغ���ة، مطبعة فضالة، سنة 
ي حق�قة األمر 

�ح�ل الباحث ع� مصادر مخطوطة و�ي �ن
" 

ً
ي التسل�م بما قدر � قد حققت انظر مثال

ي �ن
جنة الر�ن

، وال�تاب ٢٦٤٨" مخطوط الخزانة الحسين�ة رقم وق�ن 
، )١٢(١٩٨٩محقق من طرف الدكتور صالح جرار، سنة 

اك �سخة ثان�ة من هذا العمل أنجزته الدكتورة م�لودة وهن
و��ي ل�نه الزال مرقوًنا. كما �ش�ي إ� فتاوى  الحسناوي ال��

ي �سختها المخطوطة و�ي قد طبعت سنة 
ز�ي �ن ، ٢٠٠٢ال��

ي قض�ة المصادر، فالباحث لم يورد قائمة المصادر 
وما دمنا �ن

ي دراسته، و�نما ا�ت�ن 
 بوضع الئحة والمراجع المعتمد عليها �ن

ي ذلك منهج�ة أستاذە الدكتور 
للمصادر المخطوطة متبعا �ن

إبراه�م القادري بو�ش�ش، مما �صعب معه ح� قائمة 
ي دراسته. 

ي اعتمدها الباحث �ن  الب�ليوغراف�ا الى�

ي الفصل األول من الدراسة والذي خصصه الباحث 
�ن

�ت المغرب  ي �ن لمسح عام لل�وارث والمجاعات الى�
واألندلس، إبان الحقبة مجال الدراسة، نرى الباحث يتحا�� 
ي الجدول 

ذكر مجموعة من القحوط والمجاعات وذلك �ن
 ذلك "لتفادي التأو�ل القائم ٣٦األول من الصفحة 

ً
، معلال

ن ال ي الغالب إ� األحكام والنتائج". ع� التخمني
مؤدي �ن

 ).                ٤١(ص

                             

 و�ل�كم أهم تلك القحوط والمجاعات:                                                                      
 ن�ع ال�ارثة  سنة وقوعها مجالها المصدر

 ٢٦٧حدين، ص الب�ان المغرب، قسم المو 
 ٢٦٧الب�ان المغرب، قسم الموحدين، ص 

 غ�ي محدد
 غ�ي محدد

 هج��ة ٦١٤
 هج��ة ٦١١

 مجاعة
 مجاعة

 جدول مجاعات غ�ي محددة التار�ــــخ لم �ذكرها المؤلف: 
 المصدر الصفحات

 ٣٣٣ـ  ٣٠٧ـ ٢٤٦ـ  ٢٤
 ٣٠٥ـ  ٤٠٤ ،٢ج 

٢٣ 
 ١٧٥ص  ،١ق  ٨س 

 ٢٧ ،١ والجزء ٨٦ ،٩ج 
٢٢٩ 
١٢١ 

 ٢٧١ ،١ج

 وفالتش
 المناهج الواضح

ي �عزى (مخ)  مناقب أي�
 الذ�ل والتكملة

 اإلعالم بمن حل مرا�ش من األعالم
 النجم الثاقب (مخ)

ي أخبار إف��ق�ة
 المؤ�س �ن

 الب�ان المغرب

، بولقط�ب،  ن  عن الحسني
ً
 جوائح وأو�ئة مغرب عهد الموحدينالجدول نقال

.٤٦، ص٢٠٠٢لب�ضاء، ، الدار ا٤منشورات الزمن، سلسلة قضا�ا تار�خ�ة، رقم 
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كما �ح�ل الباحث ع� مجموعة من المصادر للمرة 
األو� ل�نه ال �ع�ي كافة الب�انات المتعلقة بالب�ليوغراف�ا، 
ي  مما يؤدي بالقارئ إ� إ�جاد صع��ة معرفة الطبعة الى�
اعتمدها الباحث، خاصة عندما �ح�ل ع� مصادر حققت 

ن  ن مختلفني  نفاضة ( أ��� من مرة ومن طرف باحثني
ً
انظر مثال

ي عدة صفحات).                                                                         
 الجراب، واإلحاطة...، �ن

ي غ�اب مادة مصدر�ة كف�لة ب�ماطة اللثام عن أثر 
�ن

ي سلوك وذهن�ات إ�سان المرحلة إبان 
ال�وارث الطب�ع�ة �ن

ادي الب�اض إ� إقحام الدراسة �ضطر معه الباحث عبد اله
ي بحثه، 

مجموعة من الظواهر الطب�ع�ة وغ�ي الطب�ع�ة �ن
ي ال�سوف والخسوف (ص

 يتحدث عن ظاهري�
ً
ـ ٧٤فمثال

). ناه�ك عن إيرادە للحرائق واعتبارها كوارث طب�ع�ة مع ٧٥
ي استشهد بها الباحث ل�دعم  العلم أن جميع النصوص الى�

ن المغرب أرائه حول هذە الحرائق �ي من صنع إ�سا
واألندلس خالل مرحلة الدراسة. ولنا أن نتساءل: هل تعد 
ي يتسبب فيها اإل�سان، كوارث طب�ع�ة؟ (انظر  الحرائق الى�

ي الخسوف ٧٤ـ ٧٣ـ ٧٢ـ ٧١ـ ٧٠ـ ٦٩ صفحات
) وهل ظاهري�

 وال�سوف، كوارث طب�ع�ة؟                                                                  

باحث كما أسلفنا الذكر �قحم مجموعة من الظواهر إن ال
 بأن الزالزل" ل�ست 

ً
افه مثال ي الدراسة، رغم اع��

الطب�ع�ة �ن
ي 

ي تحدث باستمرار �شكل عام، و�ن من صنف ال�وارث الى�
المغرب واألندلس �شكل خاص نظًرا لبعد مجاليهما 

ي �سبً�ا عن خط الزالزل" (ص
)؟ بل أ��� من هذا ٧٥الجغرا�ن

ي المغرب فإننا نج
د عبد الهادي الب�اض �درج زالزل وقعت �ن

واألندلس و�ي زمنً�ا خارج اإلطار الذي حددە لبحثه، أي ما 
ن السادس والثامن للهجرة، ح�ث يتحدث عن  ن القرنيني بني

ب المغرب سنة  ) وهذا ٧٥م، (ص١٠٧٩ه/ ٤٧٢زلزال �ن
سنة، واألغرب  ٢٨الزلزال متأخر عن بدا�ة القرن السادس بـ 

ق ومدينة من هذ ا وذاك أن الباحث �ستشهد بزالزل الم��
) ي ي إف��ق�ة سنى�

ه/ ٦٥٦و -م١٢٠٤ه/  ٦٠٠تو�س �ن
ي ١٢٥٣ ، معلال ذلك" بحكم التباعد الزمىن م) ع� التوا�ي

للهزات األرض�ة [لذلك] أدرج تلك الق��بة جًدا من الغالف 
ي المحدد لموض�ع الدراسة" (ص  ). ٧٥الزمىن

" ل�لحظ أن الطب�ع�ة ال�وارثإن المتأمل ل�تاب" 
ي 

م بمنهج�ة موحدة �ن ن الباحث عبد الهادي الب�اض لم �ل��
ي ألمت  ي س�اقه لعرض ال�وارث الطب�ع�ة الى�

دراسته، ف�ن
بالمغرب واألندلس خالل الحقبة المدروسة، نجدە يتحدث 
عن كوارث كل قرن ع� حدة فمثال يتحدث عن قحوط 

�درج ). و ٢٤ـ ٢٠ومجاعات القرن السادس الهجري، (ص
ي ٤٦ـ ٣٣قحوط ومجاعات القرن الثامن الهجري، (ص

)، �ن
ن نجدە يتحدث عن أثر هذە ال�وارث وسلوك اإل�سان  حني
�شكل متداخل، أي أنه يتحدث عن أثرها بصفة عامة سواء 

                                                         . ي ي الع� المراب�ي أو الموحدي أو الم��ىن
                                كان ذلك �ن

يتحدث الباحث عن أن المتصوفة كان لهم أثر واضح 
ي عصفت  ي ال�وارث والمحن الى�

ن �ن ع� الفقراء والمنك��ني
ي الحقبة ق�د الدرس، وهذا أمر ال 

�سكان المغرب واألندلس �ن
�جادل أحد ف�ه، ل�ن الدكتور عبد الهادي الب�اض يتناقض 

ن مع نفسه، و�تحدث عن هذ �حة من المجتمعني ە ال��
ي واألندل�ي بقوله إن البعض منهم كان" �أخذ الطعام  المغري�
وقت رخصه و�تاجر أ�ام غالئه" وهذا أمر يتناقض وسلوك 

، وقد جبل )١٣(المتصوفة خاصة متصوفة الحقبة المدروسة
هؤالء ع� التكافل والتضامن خاصة أ�ام المجاعات 

ي األ 
مر أن الباحث ال �عزز  وال�وارث والشدائد، والغ��ب �ن

كالمه هذا بنصوص فهو لم �ستدل ع� ذلك ولو بنص 
واحد، اللهم إذا استثنينا اقتباسه هذە الفكرة من كتاب" 

                                                                                                                                                                                          )١٤(" للدكتور عز الدين أحمد مو�. النشاط االقتصادي

ي دراسته بأحداث مؤطرة زمن�ا خارج 
�ستشهد الباحث �ن

ن   �ستشهد ١٤ـ ١٢ه/  ٨ـ ٦مجال البحث أي القرنيني
ً
م، فمثال

ي المحور الذي عنونه بـ" 
المجاعات والعودة إ� سلوك �ن

ة الج�ع �ة البدائ�ةالتغذ " بأن إ�سان األندلس عاين من ك��
الذي ألم به حى� أقدم ع� أ�ل لحم أخ�ه اإل�سان، واستدل 
ي الحف�ي 

ي وقع �ن
ع� ذلك" بأحدهم عندما هجم ع� ن�اين

فأخذ بال�د ووزع لحمه"، وهذا الحدث مؤطر زمنً�ا خارج 
ة مدار الدراسة، وهذا الحدث وقع سنة   ٤٨٧الف��

 ).١٩٤نظر الصفحة م. (ا١٠٩٤ه/ 

ن ال�تاب بدقة �جد أن الدكتور  إن المتفحص لمضامني
عبد الهادي الب�اض قد أفرد عناو�ن لبعض المحاور ال عالقة 
لها بمضمون تلك المحاور، فمثال نجدە �عنون أحد المحاور 

ي الحمالت " بالص�غة التال�ة: 
استعانة المخزن باألول�اء �ن

"، والحق�قة أن هذا المحور طب�ع�ةالتكافل�ة إبان ال�وارث ال
ن  يتحدث عن بعض األدوار االجتماع�ة لمتصوفة القرنيني
، هذا من جهة ومن جهة ثان�ة  ن السادس والسابع الهج��ني
نجد الباحث ال �ستشهد بمتصوف واحد من القرن الثامن 
ي غ�ي من بأن هذا القرن هو 

الهجري، مع العلم أنه يؤكد �ن
ي هذا أن هؤالء المتصوفة لم قرن ال�وارث بامت�از، فه ل �عىن

ي هذە الحقبة؟
 �كن لهم دور اجتما�ي �ن

حق�قة أن متصوفة هذا القرن كان لهم دور اجتما�ي مهم 
ي 

ن والموحدين، ونكت�ن ع� غرار متصوفة ع�ي المرابطني
هنا باإلشارة إ� أطروحة الدكتور محمد مفتاح الموسومة 

ي مقار�ة وظ�ف�ةبـ"
ي الخطاب الصو�ن أدرج فيها مجموعة " والى�

من األدوار االجتماع�ة لمتصوفة القرن الثامن الهجري، 
ي هذا ال�تاب. 

ي �ي ق�د الدرس �ن  إبان ال�وارث الى�
ً
 خاصة

الب�اض و�ن  الهاديإذا كان األمر والحالة هذە، فإن عبد 
ي الع� 

ي أن�طت برجال التصوف �ن ف بهذە األدوار الى� اع��
المفاه�م المعا�ة  فإنه ُ�سقط بعض -مع ذلك -الوس�ط

ع� هؤالء و�حملهم ماال يتحملونه، فنجدە �قول:" ع� 
الرغم من أهم�ة الدور التكاف�ي الذي اضطلع به األول�اء زمن 
ال�وارث المناخ�ة بالمغرب واألندلس، فقد أسهموا دون 
ي إفشال تطور االحتقان االجتما�ي إ� نواة احتجاج 

قصد �ن
ي إشاعة لغة واع�ة، كان من شأنها إحداث ط

فرة نوع�ة �ن
ي 

ن �ن الحقوق والواجبات، وترسيخ سلوك محاسبة المسؤولني
امن  ن ي ت�� ات العصيبة الى� ي الف��

 �ن
ً
إدارة الشأن العام، وخاصة

. نعتقد أن مثل هذە )١٥(أو تعقبها" الطب�ع�ةمع ال�وارث 
" و"نواة احتجاج  المفاه�م من قب�ل "االحتقان االجتما�ي
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لواجبات" و"ترسيخ سلوك واع�ة" و"لغة الحقوق وا
ي إدارة الشأن العام"، مصطلحات لم 

ن �ن محاسبة المسؤولني
ي عقل�ة متصوف الع� الوس�ط، و�ي مفاه�م 

تكن واردة �ن
برزت بعد القرن الثامن ع�� مع الدولة الوطن�ة الحديثة، 
وع� األنوار، لذلك فهذا الط�ح ال ينسجم مع عقل�ة 

الوح�د هو مساعدة  متصوف الع� الوس�ط، الذي كان همه
ي تأل�ب المجتمع 

ر �ن
�
ن والمعوز�ن، ولم �كن ُ�فك المحتاجني

ها تجعل  ضد السلطة، هذا مع العلم أن هذە الدراسة وغ�ي
ن أن المتأمل  ي حني

عمل المتصوفة هذا متسم بالظرف�ة، �ن
 للنصوص يرى عكس ذلك. 

نا إل�ه آنًفا وع�  و�العودة إ� ص�غة المحور الذي أ��
عرضه أعالە، �مكننا أن نتساءل، أين تتج�  ضوء ما سبق

ي هذا المحور؟ مع 
أن  العلماستعانة المخزن باألول�اء �ن

الباحث لم �ستشهد ولو بنص واحد عن استعانة المخزن 
بالمتصوفة؟ هذا مع العلم أن جل متصوفة الع� الوس�ط  

ي )١٦(كانوا يبدون معارضة تجاە السلطة ورموزها
. وحسبنا �ن

ي ذلك أن �قر ب
ن �ن هذە الحق�قة واحد من أ��� المتخصصني

ي الع� الوس�ط بقوله 
عالقة إن "تار�ــــخ المغرب واألندلس �ن

ي أغلبها عالقة تنافر وتباعد 
السلطة بالمتصوفة كانت �ن

ي مواجهة الت�ار 
ومواجهة، وسل�ت المؤسسة الحا�مة �ن

ن المراقبة  ي مجموعة من األسال�ب تراوحت بني
الصو�ن

م الخروج عن السنة، والمالحقة والمتابعة و�لصاق ته
واإلبعاد واالعتقال والسجن واالغت�ال، وكلها أسال�ب تفصح 
ي 

عن مدى خطورة المتصوفة كت�ار فكري فرض نفسه �ن
ي الوس�ط".    )١٧(المجتمع المغري�

ي الموسوم بـ "مواجهة 
ي الفصل الثالث من الباب الثاين

�ن
ي ا

لمغرب ال�وارث الطب�ع�ة وظهور التوترات االجتماع�ة �ن
ا مفهوما ١٤-١٢ه/ ٨-٦واألندلس (ق ً م)، يتكرر كث�ي

" و"األسافل"، ل�ن الباحث ال �ع�ي للقارئ العادي  "األعا�ي
 . ن ًحا لهذين المصطلحني  )١٨(أو غ�ي المتخصص ��

ة مجال الدراسة قد وع� العموم �ُ  الحظ؛ أن دول الف��
ي كث�ي 

قامت باألدوار المنوطة بها تجاە رعا�اها. فقد كانت �ن
ى، محاولة التدخل  ة إبان ال�وارث ال��� من األح�ان، حا�ن
ائح السف� من المجتمع،  للتخف�ف من وقعها ع� ال��
ح�ث كانت تفتح مخازنها أمام الفقراء والج�اع، األمر الذي 
�قلل من حجم الخسائر الد�موغراف�ة. ل�ننا نلحظ أن أغلب 
ي استشهد بها الدكتور عبد   إذ لم نقل جل النصوص الى�
الهادي الب�اض حول ال�وارث الطب�ع�ة تهم الحوا�ن دون 
ة محل  البوادي، إذ مازلنا ال نعلم هل قامت دول الف��
ي قامت بها  الدراسة، تجاە سكان البوادي بنفس األدوار الى�
. فهل مرُد هذا األمر إ� صمت المصادر  تجاە سكان الحوا�ن

ة الوس�ط�ة كلما تعلق األمر �سكان البوادي، فالح�ا
ي من 

االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة لهؤالء السكان تعاين
غ�اب شبه تام؟ أم ذلك �عود إ� عقل�ة المؤرخ الوس��ي 
" تغي�ب" ح�اة األغلب�ة  ي

الذي يتحمل المسؤول�ة المرك��ة �ن
ن وكبار  المنتجة واالقتصار ع� تتبع ح�اة الخلفاء والسالطني

ن وشي�خ القبائل والفق ن عن القواد العسك��ني هاء المدافعني

ك  االخت�ارات المذهب�ة للدول الوس�ط�ة؟ سؤال نطرحه ون��
ة، ع� أن �جدوا له  ي هذە الف��

ن �ن اإلجابة عنه للمتخصصني
 جواًبا.                                                                                  

ي نظرنا ا
لمجهود ختم الباحث كتابه بخاتمة ال توازي �ن

ي سب�ل إخراج هذا العمل وال�شف ما 
الجبار الذي بذله �ن

ي سلوك وذهن�ات إ�سان المغرب 
لل�وارث الطب�ع�ة من أثر �ن

ي هذە الخاتمة 
ي المرحلة ق�د الدراسة، فهو قام �ن

واألندلس �ن
ب�يراد ملخص مقتضب لفحوى فصول وأبواب الدراسة ل�س 

 األعمال 
ً
األ�اد�م�ة تكون إال. ب�د أن خاتمة أي كتاب وخاصة

عبارة عن عصارة البحث أو الدراسة، ف�ي تحمل استنتاجات 
ي موضوعه 

ي خ�ج بها الباحث �ن العمل وأهم الخالصات الى�
وعة تفتح أبواًبا  بل أ��� من ذلك ف�ي تحمل �ساؤالت م��

ي هذە الخاتمة.                               
، وهذا ما ال نجدە �ن                           أخرى أمام البحث العل�ي

، عدم تخلصه من  مالحظةوتب�� أ���  ع� الباحث �ي
أسلوب أستاذە الدكتور إبراه�م القادري بو�ش�ش، فالقارئ 
لألطروحة ل�لحظ حضور شخص الدكتور إبراه�م القادري 

ي الدراسة.                                                            
                                       بو�ش�ش بقوة �ن

 



والحص�لة؛ أن هذە االنتقادات ال تنقص من ق�مة العمل 
ي أن نعلم أن الباحث ينطلق من شبه فراغ 

ء إذ �ك�ن ي
أي ��

ة  ي عاشها إ�سان الف�� ي فالمحن وال�وارث الى� تنظ�ي
ي  ي تعز فيها المادة الى� المذكورة" تقابل بصمت المصادر الى�

باحث أن �كشف من خاللها صورة من صور الدمار �مكن لل
ي درب 

ة �ن الذي استهدف اإل�سان و�يئته، مما �شكل ع��
ي تار�ــــخ ال�وارث المناخ�ة و�فسح مقابل ذلك 

تطور البحث �ن
ن والحدس وق�اس النصوص ببعضها، مع ما  المجال للتخمني

). وعسانا ٦٤�كتنف هذە العمل�ة من مزالق منهج�ة". (ص
ة هذا العمل، قد أضفنا إضافات إ� هذە أن نكون بقراء

ي قام بها الباحث عبد الهادي الب�اض، وساهمنا  الدراسة الى�
معه بالحد األدين المطلوب من أجل خدمة تار�ــــخ ال�وارث 
ي المغرب واألندلس خالل الحقبة المدروسة. 

الطب�ع�ة �ن
 مَ 

َّ
�َساِن ِإال ِ

ْ
ْ�َس ِلإل

�
ن ل

�
" وحسبنا أننا حاولنا وسعينا "َوأ ا َسَ�ٰ

ٍم َعِل�ٌم". 
�
لِّ ِذي ِعل

�
ْوَق ك

َ
 و"َوف
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�ف:  )١( ي تار�ــــخ الغرب اإلسال�ي (قراءات نقد�ة)،محمد ال��

 إصدارات �ن
                                                 .       ٣، ص٢٠٠٥، ال��اط، ١ج

                                       .                                                                                                                            ٣نفسه، صالمرجع  )٢(
                                                                                                                                                       المرجع نفسه والصفحة.  )٣(
"، مجلة  ال�وارث الطب�ع�ة والحتم�ة التار�خ�ة، محمد، "النا�ي )٤(

 . ٦٨ص، ١٩٩٠ـ  ١٩٨٩، ١٥كل�ة اآلداب، ال��اط، عدد 
 .٦٩) المرجع نفسه، ص٥(
 .١٩٩٢الصادر عن منشورات كل�ة اآلداب ال��اط،  )٦(
ي التار�ــــخ مرقونة بخزانة   رسالة )٧(

لن�ل دبلوم الدراسات العل�ا المعمقة �ن
 م. ١٩٩١ـ  ٦ـ ١٣كل�ة اآلداب بال��اط، بتار�ــــخ: 

للوقوف ع� غ�اب االهتمام بالمناخ وال�وارث الطب�ع�ة ع�� تار�ــــخ  )٨(
دل�ل األطروحات والرسائل الجامع�ة المسجلة لمغرب، يراجع: ا

ي بكل�ات المغرب 
ي  ١٩٩٤إ�  ١٩٦١�ن إ�  ١٩٩٥وملحقاە لسنى�

، منشورات جامعة محمد الخامس كل�ة اآلداب والعلوم ١٩٩٦
 . ٤اإل�سان�ة ال��اط، سلسلة دراسات بيبليوغراف�ة، رقم

قضا�ا تار�خ�ة رقم  ، سلسلة٢٠٠٢الصادر عن منشورات الزمن سنة  )٩(
 صفحة.  ١٣٥)، ٤(

ي اهتمت بموض�ع  )١٠( توجد مجموعة من الدراسات القطاع�ة الى�
ن إسكان، " المجاعات ال�وارث الطب�ع�ة نذكر منها: الحسني

ن اآلفات السماو�ة والجائحة اإل�سان�ة خالل الع�  واألو�ئة بني
المجاعات واألو�ئة " ضمن أعمال ندوة، الوس�ط شمال المغرب

ي 
، منشورات كل�ة اآلداب الجد�د، سلسلة ندوات تار�ــــخ المغرب �ن

 -. ٢٠٠٢، مطبعة النجاح الجد�د، الدار الب�ضاء،٤ومناظرات، ع، 
ها ع� عز الدين جسوس، " ال�وارث الطب�ع�ة واألو�ئة ومدى تأث�ي

ن  ن الرع�ة والسلطة الس�اس�ة خالل حكم المرابطني " العالقة بني
ي تار�ــــخ المغرب. ضمن ندوة، المجاعات واألو�ئة 
ي أحمد  -�ن

صد��
" ، ي

ال�وارث " ضمن أعمال ندوة، ال�وارث الطب�ع�ةالدجاين
،  الطب�ع�ة، آفة الجراد، ي

ه، مطبوعات أ�اد�م�ة  ١٤٠٩ر�يع الثاين
ن عثمان، " -الممل�ة المغ���ة، سلسلة الدور�ات.  الوقا�ة من �اسني

ن ابن الخوجة، " -" ضمن المرجع السابق. آفة الجراد  الجراد بني
از،  -"، ضمن المرجع السابق. الدراسات الحديثة ن ن ال�� محمد األمني

"، مجلة  حول المجاعات واألو�ئة بالمغرب خالل الع� الوس�ط"
، نفسه ١١١ـ  ٩٣، ص ١٩٩٣، ٢٨كل�ة اآلداب ال��اط، العدد 

ي المغرب خالل العصور القد�مة "
الجراد والج�ع واألمراض �ن

ي "، مجلة المناهل، عدد خاص بوالوس�
تج��ة اإلصالح �ن

. ولنفس ١٢٢ - ١٠٩، ص١٩٩١، ٧٠، ٦٩المغرب، العدد، 
ي المغرب«الباحث، 

"، مجلة كل�ة اآلداب، الطاعون األسود �ن
 .١٢٢ـ ١٠٩، ص ١٩٩١، ١٦العدد، 

Rosenberger et triki; «famines et épédémies ou maroc 
oux xvie siècle» le partie hesperis tamuda: vol XIV.  

 .٣٢٤، ص٢، جنفاضة الجرابابن الخط�ب،  )١١(
ي �حىي محمد بن  )١٢( ي التسل�م لما قدر � وق�ن ألي�

جنة الر�ن �ن
ي سنة 

، المتو�ن ه، تحقيق، د. صالح جرار،  ٨٥٧عاصم الغرنا�ي
، البش�ي والتوز�ــــع، طبعة   أجزاء.  ٣، ١٩٨٩دار الن��

ي التار�ــــخ خلصنا هذا ما  (١٣)
ي بحثنا لن�ل اإلجازة �ن

الدور االجتما�ي ، له �ن
مرقونة، السنة الجامع�ة  �سخة، (لمتصوفة الع� المراب�ي 

٢٠٠٨.( 
ي المغرب واإلسال�ي عز الدين، أحمد مو�،  )١٤(

النشاط االقتصادي �ن
وق، الطبعة األو� هـ ٦خالل القرن  ، ١٩٨٣هج/  ١٤٠٣، دار ال��

 .٢٩٦ص
، ٢٧٦-٢٧٥...م. س، صال�وارث الطب�ع�ةعبد الهادي الب�اض:  )١٥(

ي منهج التكافل االجتما�ي نفسه: "
تجل�ات المقار�ة الوس�ط�ة �ن

ي كتاب:   ضمن"، لمتصوفة مغرب الع� الوس�ط التصوف السىن
ي للوسط�ة واالعتدال ي تار�ــــخ المغرب، �سق نموذ��

، تقد�م �ن
 

 
اف: د. ابراه�م القادري بو�ش�ش، منشورات الزمن، سلسلة  و���

فات،   .٢٣٣ص، ٢٠١٠، الدار الب�ضاء، ٢٧��
)١٦(  ،  ٦٠٣عبد � محمد بن عبد ال���م الفا�ي (ت.  أبو التم��ي

ي مناقب العباد بمدينة فاس وما �ليها من ه)،  ٦٠٤أو
المستفاد �ن

�ف، ال��اط، البالد ، ١، ج٢٠٠٢، دراسة وتحقيق، محمد ال��
 .٢٣٥ص

ي : "القادريبو�ش�ش، إبراه�م  )١٧(
حول محن المتصوفة المغار�ة �ن

اير ٨١، ٨٠"، مجلة المناهل، عدد�ي الع� المراب ، ٢٠٠٧، ف��
ي المغرب، ج

 .٤٨، ص١خاص بالزوا�ا �ن
" و" )١٨( " �قصد بهما المجال الذي تحتله األسافلمفهوما "األعا�ي

ن وك�ف�ة تنظ�م العالقة  عال�ة النهر وسافلته، وحول المصطلحني
ة،  ي الحقبة موض�ع الدراسة يراجع: بنم�ي

ن العال�ة والسافلة �ن بني
ي تار�ــــخ الباد�ة بالمغرب  النوازل والمجتمع: ، عمر 

مساهمة �ن
ي م) ١٥ـ  ١٤ه/  ٩ـ  ٨الوس�ط (ق

، دبلوم الدراسات العل�ا �ن
 ٣٩٥، (مرقونة)، ص، ١٩٨٩ـ  ١٩٨٨التار�ــــخ، كل�ة اآلداب ال��اط، 

 .٣٩٦ـ 
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 كلية العلوم اإلنسانية أستاذة مساعدة في 

 جامعة "الجياللي بونعامة"
 الجمهورية الجزائرية  –خميس مليانة 

  
;


< 

 دكتوراه تاريخ وسيطأطروحة 
  )٢، الجزائر (جامعة أبو القاسم سعد اهللا

 قسم التاريخ

 القادر بوعقادة لباحث: عبدا
 موسى لقبالأ.د. :إشراف 

  ٢٠١٥الجزائر  -  صفحة ١١٨٦
 

;;10.12816/0051265 DOI 
 المدرسة الفقهية اإلفريقيةالعصر الوسيط، المغرب األوسط، التاريخ والفقه، 

 
 

َمةُ   ُمَقدِّ
يحتاج البحث يف العالقة ب� "التاريخ والفقه" إىل دراسة 

ا عىل مستوى املغرب األوسط، حيث لم يحض هذا خصوًص 

التوجه بالعناية، واقترص الباحثون عىل دراسة شخصيات 

 التطرق إىل الرصاع املذهبي. كما أنّ  علم من العلوم، أو فقهية، أو

االسترشاقي� أخلطوا ب� الحركة الفقهية والتصوف، فكان 

ا، وقد سايرهم يف هذا الدارسون لوقائع ا هامشيً الفقه عنرصً 

الحركة الثقافية ببالد املغرب. واألطروحة تجيب عىل عدد من 

املسائل الخاصة بتاريخ الفقه يف املغرب األوسط، كتحقيب 

غرب األوسط فيها، الحركة الفقهية ببالد املغرب، وموقع امل

ومسألة التوجه املذهبي لهذا املجال الواسع من نهاية الفتح إىل 

قيام الدويالت، والعالقة ب� املتصوفة والفقهاء، ودخول املذاهب 

إىل بالد املغرب، والتنقيب عن دور فقهاء املغرب األوسط العلمي 

ي واالجتماعي والسيايس. ودراسة تاريخ الترشيع لهذا املجال الذ 

تعترب بجاية حارضته الرشقية وتلمسان حارضته الغربية، 

ا وأندلسية والواقع ب� مدراس فقهية مالكية، إفريقية رشقً 

ا، وغريض من هذا العمل أن يكون أرضية انطالق وفاسية غربً 

ألبحاث يف تاريخ الفقه والترشيع باملغرب األوسط. وقد حرصت 

 .يف بناء البحث عىل االلتزام بالرشوط املنهجية املعتربة

 

 

 احلركة الفقهية يف المغرب األوسط
قدمه األستاذ عبد القادر  ببحثازدانت مكتبة التاريخ 

بوعقادة، حينما تّمت مناقشة أطروحته لدكتوراه العلوم يف 

واملوسومة بـ -قسم التاريخ –التاريخ الوسيط بجامعة الجزائر 

 –ه ٩و٧"الحركة الفقهية يف املغرب األوسط ب� القرن� 

م وهذا بعد بحث دام أزيد من ٢٠١٥جوان  ١٧، يوم “م ١٥و١٣

ست سنوات، تحت إرشاف فقيد التاريخ الوسيط الدكتور موىس 

لقبال، ثم الدكتورة الفاضلة لطيفة بشاري، بمعية الدكتور 

املغربي القدير عبد اإلله بنمليح عميد كلية اآلداب والعلوم 

ملناقشة إىل حدود أربع اإلنسانية بجامعة فاس. وقد دامت ا

ساعات، استمتع فيها الحارضون بمداخالت الدكاترة املناقش� 

وردود الباحث يف جو علمي رائع. انتهى إىل إجازة الباحث 

بدرجة مرشف جدا مع التهنئة عىل العمل املميز، والجهد 

 الواضح الذي بذله.

أشار الباحث يف مقدمته إىل قيمة الفقه كنتاج للحضارة 

ية اإلسالمية، والذي برزت من خالله القيمة التي أتيحت العرب

لعقل اإلسالمي يف تناول قضايا املجتمع والسلطة. وقد اسرتسل 

الباحث يف التوطئة ملوضوعه بالحديث عن الفقه الذي ظل 

يخضع لتطورات أفقيًا من حيث توسع مجاله الجغرايف، هذا 

، بات من وأحداث األخ� الذي يحوي عادات وتقاليد وأعراف

الرضوري عىل الفقهاء النظر يف شأنها، وأّما عموديًا فقد صار 

التعمق يف املسائل املطروحة وإخضاعها لنصوص الرشع مع 
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عدم اإلرضار بالعرف أمًرا ملًحا، استوجب عمالً دقيًقا ومنهًجا 

رصينًا، ال يتمكن منه إالّ من امتلك أدوات االجتهاد وآليات النظر، 

نشوء املذاهب. وإذا كانت الناس تحتكم إىل النبي وترتب عىل هذا 

الذي ورث علمه الصحابة، وظهر ذلك يف وحدة منسجمة، (ملسو هيلع هللا ىلص) 

فإنّه فيما بعد قد انقسم الناس يف رؤاهم إىل مذاهب وطوائف، 

وانحدر عن مذهبي أهل الفقه وأهل الحديث مذاهب شتى، 

ذاهب انتهت زمن إغالق باب االجتهاد إىل مذاهب سنية أربعة وم

 أخرى كث�ة مندثرة.

وأّكد الباحث عىل أّن االختالف الحاصل ب� أصحاب املذاهب 

إنّما منشؤه املنهجية التي اتبعها كل صاحب مذهب، كما أّن 

تأث�ات العلوم األخرى كعلم الكالم ورضوبه واملنطق ونحوه، 

وتأث�ات النزعات الباطنية كالزهد وسلوكه، والتصوف وطرقه 

اتها عىل الفقه والفقهاء، من حيث التعاطي معها قد تركت بصم

سلبًا أو إيجابًا، وهذا ما زاد يف حّدة التمايز ب� الفقهاء، فظهرت 

 املذاهب.

ثم انتقل إىل الكالم عن بالد املغرب التي شهدت الحراك 

نفسه الفقهي املتوافر باملرشق، بفعل الرحلة العلمية أو الزيارة 

، فكان انتقال األفكار واملذاهب الدينية ألداء مناسك الحج

واملناهج منذ القرون األوىل للهجرة، وإذا كانت بالد املغرب 

مصدر تلقي يف املراحل األوىل، فإنّه مع مرور الزمن صارت 

مركز علم وفقه، له أعالم وتصانيف، ومدارس ذات تأث� عىل 

الحياة الفقهية والعلمية عموًما. وانتفض علماء أمثال أسد بن 

فرات وسحنون وأحمد بن نرص الداودي وأبو الوليد الباجي ال

وابن حزم وأبو بكر بن العربي وابن رشد الجد والحفيد، ثم 

املقري الجّد وعبد الرحمن ابن خلدون وأبو إسحاق الشاطبي 

وغ�هم من األعالم بمصنفاتهم وآرائهم، يربزون القيمة العلمية 

ملغرب، من خالل مدارس والرؤى الفقهية التي تميّزت بها بالد ا

 الفقه املحتواة ضمن املدرسة املالكية.

وإذا كانت املدرسة الفقهية اإلفريقية واألندلسية قد أبانت 

عن أسبقيتهما يف هذا الشأن، مّما جعل الباحث� يسّخرون 

أقالمهم للبحث فيهما بما توفر لديهم من مصادر ومعطيات، 

ألوسط قد طالها اإلغفال فإّن بقية البالد وعىل رأسها املغرب ا

ليس عىل مستوى الفقه، بل مّس الحياة الثقافية عموما، بسبب 

النقص الفاضح عىل مستوى املادة املصدرية، وهو ما دفع 

بالبعض إىل الحّث عىل رضورة البحث لرفع الغموض عن مجال 

واسع ال يمكن أن يُتجاوز، يف ظل حركية فقهية مّست البالد 

ب� من اهتم لهذا الشأن شيخ املؤرخ� أبو املجاورة. وكان من 

تاريخ الجزائر "القاسم سعدالله حينما ألف مصنفه الشه� 

وهو من املصنفات األوىل التي  "ه١٤إىل ق ١٠الثقايف من ق

أسست لهذا املنحى، وفتح الباب ألعمال جادة، كان منها ظهور 

ليط دراسات يف املراحل املتأخرة حملت هّم املسألة، وقامت بتس

 الضوء عىل مفاخر املغرب األوسط.

يبّ� الباحث يف هذا الشأن بأّن أعالم املغرب األوسط كانوا 

متوافرين، ومصنفاتهم موجودة معلومة، إالّ أّن البحث فيها بات 

يشوبه االحتشام مما فّوت فرصا عديدة صار الباحثون يعملون 

هؤالء يف عىل تداركها. ولذا جاءت محاولته تهدف إىل تعزيز جهد 

سبيل إعطاء صورة تاريخية صادقة عن مجال واسع من بالد 

املغرب، أالّ وهو املغرب األوسط.  واستهدف من خاللها دراسة 

واقع الفقه والفقهاء، وتتبع أدوارهم من خالل تفحص تكوينهم 

ورحالتهم ومشايخهم ومصنفاتهم وآرائهم وفتا ويهم ومواقفهم 

راتبهم ضمن مجموع فقهاء وتأثرهم وتأث�اتهم، وتوضيح م

بالد املغرب واملرشق. كما قام بتتبع حوارض العلم ومراكز الفهم 

وبيوتات الفقه ألجل معرفة املحاضن التي ترعرع فيها الفقه 

باملغرب األوسط، وال شّك أّن الوافدين عىل حوارض املغرب 

األوسط سواء بدافع التجارة، أو هروبًا من السلطان، أو من 

عثات العلمية، وسواء كانوا من األندلس واملغرب منطلق الب

األقىص، أو من بالد املرشق حيث بالد مرص والحجاز والعراق 

والشام، أو غ�ها من البالد، قد كان لهم األثر الكب� من حيث 

انفتاح طالب املغرب األوسط عىل الجديد، أّما بالنسبة للفقهاء 

لعديد من القدرات التي فإّن ظاهرة تالقح األفكار قد أبانت عن ا

اكتسبها  هؤالء األعالم  من خالل رحالتهم نحو املرشق أو 

األندلس أو إفريقية، حيث عادوا بأفكار مبتكرة ومناهج بحث 

متنوعة، وفقه غزير، فأعطى ذلك ملمًحا ملدرسة املغرب األوسط 

ولحارضتيه بجاية وتلمسان. كما أنّه تتبع واقع املؤسسات 

كل الدرس الفقهي املتعددة، واالطالع عىل التعليمية، وهيا

املصنفات واملدونات بكل أقسامها قد أبان عن تواجد حركة 

 فقهية جادة ومؤثرة باملغرب األوسط. 

تطرق البحث إىل العالقة ب� الفقهاء ومجتمعهم سواء 

بالحارضة أو البادية من خالل تتبع السؤاالت وجواباتها، 

والسلطان، والفقهاء والصلحاء وتفّحص العالقة ب� الفقهاء 

والزهاد ليبّ� مدى االرتباط الحاصل ب� هؤالء سواء زمن 

العرشة أو أيام النّفرة، وكيف تعاطي الفقهاء مع وقائع الناس 

وفق املنظور الرشعي، إذ اعترب الفقهاء دوما مرجعا يضبط 

سلوكات املجتمع بكل أطيافه العامة منه والخاصة، الرعية 

 لجند وأهل الذمة وغ�هم.واألم�، ا

ليجيب عنها  عّدة إشكالياتومن خالل هذا طرح الباحث 

يف بحثه، فتوصيف الحركة الفقهية يف بالد املغرب األوسط، 

وذكر تطوراتها عرب الزمن، والحديث عن بنيتها املتعددة 

العنارص، واألدوار التي تكّفل بأدائها فقهاء املغرب األوسط يف 

واالقتصادي واالجتماعي الذي بات ينخر  ظل الرتدي السيايس

جسم املغرب واألندلس عموًما، وكيف تفاعل فقهاء املغرب 

األوسط مع قضايا املجتمع واالقتصاد والسياسة، يف ظل واقع 

 اختلف عن بالد املرشق؟ 
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وإذا كانت القضايا االجتماعية كالنزاع ب� الحرض والبدو أو 

األرسة، وقضايا امل�اث  العالقة ب� الزوج وزجته ومشكالت

وآفات السحر والشعوذة والبدع وغ�ها، أو القضايا االقتصادية 

كأحوال السوق ومظاهر الغش يف الدراهم و الّسلع، ومصادرة 

الحق يف املياه والرعي، والتعدي عىل املمتلكات، أو القضايا 

املشرتكة ب� املجتمع واالقتصاد كاآلفات واملجاعات واألوبئة وما 

عرف بالجوائ، أو سياسية كالنفرة والجهاد واإلمامة واإلمارة ي

ووالية العهد أو العالقة ب� الدول، أو كانت فكرية علمية 

كاملوقف من الكالم واملنطق ومن بعض املصنفات التي ال تروق 

للفقهاء قد ظلت تطرح نفسها دوًما، فإّن الفقيه صار من الالزم 

املحافظة عىل األعراف  عليه أن يعطي بشأنها جوابات مع

والعادات التي تربط ذات املجتمع، فإىل أي مدى وّفق الفقيه يف 

ذلك؟ وما طبيعة املنهج املقتدى به يف ترصيف املشكالت 

والترشيع للمجتمع؟ وهل اختلفت مناهجهم يف التعاطي مع هذه 

املظاهر؟ ليخلص يف األخ� إىل إشكال يجمع هذا كله بالنسبة 

األوسط حرصه يف مدى وجود مدرسة فقهية مغرب لبالد املغرب 

أوسطية يمكن رصدها من خالل امللمح الفقهي بشتى مظاهره، 

 بحيث يمكن أن يتمايز بها عن باقي املدارس األخرى؟

أوضح الباحث دوافع االختبار لهذا املوضوع بأّن شغف 

العلم وحّب االطالع، والبحث عن تاريخ أّمة من خالل رجالها 

كل ذلك كان أبرز دافع تخطى إىل الواجب الذي يحتّم  وعلمائها،

عىل كل باحث القيام عليه، ألّن التأسيس للكيانات يفرتض أن 

يكون عىل قاعدة صلبة تتطلب التثبت والتمحيص، والبحث عن 

البنيات الدفينة الحقيقية، خصوًصا وأّن الخراب طال املستندات 

يضاف إىل هذا كله بفعل عاديات الزمن وأيادي منتجي املحن. و 

تصاريح القدامى بعدم وجود علم يدرس يف بالد املغرب 

األوسط، أو فقه يمكن أن يمثّل هذا اإلقليم، وهو الوصف الذي 

، الرحلة الحجازية"وصل إليه العبدري الحيحي يف موسومه "

كما أشار كل من الذهبي والسخاوي أثناء حديثهما عن العلوم 

والحديث تحديًدا، بأنّه ال يوجد بهذا  ببالد املغرب، وعلم األصول

املجال من يتوسم فيه هذا املنحى. وقد تردد صدى هذا الحكم يف 

كتابات املدرسة الفرنسية االستعمارية، وال تزال بعض األفكار 

والطروحات تصّب يف هذا االتجاه حتى من أبناء الجلدة. فعبد 

قد تاه يف الكريم غالب عىل جاللة قدره يف تاريخ املغرب نجد 

تحليله لواقع هذا املجال الفسيح، وحاول أن يفرض اإلزدواجية 

"املغربي والعربي" من منطلق االستقالل أو االتباع، وملن 

األفضلية، فقّدم نظرة تصب يف إطار الرصاع العربي املغربي 

"الرببري"، ومن خالل ذلك نجده يقزم من شأن دول ويربز 

ىل حساب أخرى، وهو طرح قيمة أخرى، ويعطي ميزة لدولة ع

غ� سديد باعتبار أن طبيعة الدول اإلسالمية عرصئذ لم تكن 

لتذهب نحو الفصل ب� عربي وغ� عربي، فكان طرحه بهذا 

يجسد رؤية مدرسة ناقمة عىل كل ما هو عربي مرشقي، وهذا ما 

استوجب الوقوف عنده والرّد عليه، ومن خالل ذلك الرّد عىل من 

الرامي إىل محو تاريخ أمة وأمجاد أعالم  اصطف يف االتجاه

 فقهاء، كان لهم من الباع مّما أثر يف القريب منهم والقايص.

أشار الباحث إىل دوافع أخرى منها االطالع عىل تجارب 

املاض� من أهل املغرب األوسط يف التعامل مع املعضالت 

املتعددة، بما يعطي حلوال إضافية، وعمال يمكن أن يرجع إليه، 

. ولم يغفل الباحث حب عمل أهل املغرب"ويقتدى به يف ظل "

املساهمة يف بناء فكر اجتماعي من منظور تاريخي، وهذا 

بتقديم الخلفية التاريخية والبنية الكفيلة، ورسم رؤية تتسم 

باملوضوعية والّدقة والشمولية لواقع ظل دوًما يشكل مساحة 

ب اإلسالمي واسعة ألحداث بارزة ومؤثرة يف تاريخ املغر 

 والحوض املتوسط ومجمل جغرافية أفريقيا.

"التاريخ كما أنّه لم يغفل دافع إثراء هذا التخصص 

، الذي يحتاج إىل مزيد من البحث والتنقيب خصوًصا والفقه"

عىل مستوى املغرب األوسط، إذ لم يحظ هذا التخصص 

بالدراسة الشاملة والدقيقة، حيث اقترص بعض الباحث� عىل 

شخصيات فقهية، أو علم من العلوم، أو التطرق إىل  دراسة

الرصاع املذهبي، ومن ثَمَّ الخوض يف الخصائص املذهبية لكل 

توجه. كما أّن بعضهم لم يفكك الحركة الفقهية، فأعطى لبعض 

الفقهاء صفة مخالفة لواقعهم الفقهي وتوجههم الفكري، مع 

من حيث الحياة االجتماعي لهؤالء الفقهاء  الواقع-أيًضا-إهمال 

اليومية لهم وعاداتهم ومعيشتهم، وهذا دون إهماله الدراسات 

الجادة التي تناولت موضوع الحياة الفقهية ببالد املغرب 

عموًما. أراد الباحث أيضا أن يدرس الجانب الفقهي الذي أهملته 

الدراسات االسترشاقية التي ركزت باألساس عىل الحركة 

الحركة الفقهية والتصوف، فربز  الصوفية، وربما أخلطت ب�

الفقه كعنرص هاميش عند دراسة الحياة الثقافية لديهم، حينما 

تّم الرتكيز عىل موسوم التصوف، وقد سايرهم يف هذا الطرح 

 عدد من الدارس� لوقائع الحركة الثقافية يف بالد املغرب. 

أجاب عن بعض املسائل التي لم يفوت عدد من الباحث� 

شتغال عليها، وقد بقيت هذه املسائل تفرض نفسها طرحها واال 

عىل كل صائل يف هذا الشأن. فمسألة تحقيب الحركة الفقهية 

وبداياتها ببالد املغرب، وموقع املغرب األوسط فيها تحتاج إىل 

إضاءات، ومسألة التوجه املذهبي لهذا املجال الواسع منذ نهاية 

قة ب� املتصوفة الفتح إىل قيام الدويالت املعروفة، والعال 

والفقهاء، ودخول األشعرية إىل بالد املغرب، ودور فقهاء املغرب 

األوسط يف ذلك. باإلضافة إىل التنقيب عن دور فقهاء املغرب 

األوسط يف املجال السيايس. هي كلها مسائل شغلت باله وحاول 

توضيحها، وقد كان الباحث يهدف من خالل ذلك فتح مجال 

الفكري الثقايف لبالد املغرب األوسط، ومنه البحث يف التاريخ 

الدراسة تاريخ الترشيع لهذه املساحة الواسعة التي تعترب بجاية 

حارضتها الرشقية وتلمسان حارضتها الغربية، حسب تقدير 

م)، وهو املجال الواقع ب� مدراس ١١ه/ ٥البكري منذ القرن (

، لكن فقهية مالكية، إفريقية رشقا وأندلسية وفاسية غربًا
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موقعها الثقايف الفكري لم يتم التطرق إليه إال باحتشام 

وبإشارات عابرة، مّما جسد صفة الهامشية لهذا املجال الفسيح. 

فكان يروم لهذا العمل أن يص� أرضية انطالق ألبحاث، وبنية 

ملواضع تاريخ الفقه والترشيع باملغرب األوسط خصوصا، 

لتزام بالرشوط املنهجية وقد حرص عىل االوعموم بالد املغرب. 

املعتربة يف بناء البحث، واعتمد يف ذلك خطة العمل لإلجابة عىل 

 التساؤالت.

 حمتويات األطروحة
وقصد الجواب عن جملة اإلشكاالت املبيّنة أعاله اعتمد خّطة 

بحث تقوم عىل التدرج واالنتقال من مرحلة ألخرى ألجل 

الخطة إىل مقدمة  السيطرة عىل املوضوع الواسع، فقد ُقّسمت

لتوضح الفكرة وفق إشكاالت يفرتض الجواب عليها بمنهج 

بحث تاريخي رص�، ووفق مصادر ومراجع ذات قيمة بالنسبة 

للبحث. ومع املقدمة أربعة ابواب كل باب تّم تقسيمه إىل فصول 

 لتوضيح املسائل.

عن نشأة الحركة الفقهية يف بالد  الباب األولتحدث يف 

ا ومظاهر نشاطها من نهاية الفتح إىل نهاية القرن املغرب عمومً 

م، وإذا كان هذا الباب يدرس عموم بالد املغرب، فإّن ١٢م/٦

الهدف كان التأسيس للفقه بالحديث عن األرضية التي انطلق 

منها ليص� فيما بعد عصب الحياة االجتماعية واالقتصادية 

مالمح والسياسية، وال شّك أّن الدراسات قدمت بعًضا من 

الحركة الفقهية يف هذا اإلطار الزماني، ولكن منهج املوضوع 

 -يقتيض مراجعة ذلك، خصوًصا إذا علمنا بأّن مجاالً واسًعا 

لم يعط حقه من البحث والتدوين لتاريخ الترشيع   -بالد املغرب

يف العرص الوسيط،  فتحدث عن تاريخ الترشيع ومراحله، 

ملغرب ضمن مراحل الترشيع، ثّم واجتهد يف تحديد املوقع لبالد ا

ذكر اختالف الناس يف توصيف ذلك، وقدم بدائالً لطروحات 

جديرة بإثبات نظرة ترشيعية تتفق مع بعض وتختلف مع 

آخرين. كما تتبع يف هذا الباب الخريطة املذهبية التي تواجدت يف 

هذا اإلطار الزماني ببالد املغرب وأشار إىل العوامل املتحكمة 

ملؤثرة عليها، وتتبع دخول املذاهب العقدية منها فيها وا

كاالعتزال والتشيع والطوائف غ� السنية كالظاهرة الربغواطية. 

ثّم تحّدث عن دخول املذاهب السنية إىل بالد املغرب العقيدية 

منها أو الفروعية، وناقش أسباب رسوخ املذهب السني ببالد 

راء املتداولة بشأن أخذ املغرب، كما ركز عىل املذهب املالكي واآل 

أهل املغرب باملذهبية املالكية دون غ�ها، وهذا دون إغفال 

املذاهب التي سبقت ترسخ املالكية. واألكيد أّن انتهاء بالد 

املغرب إىل األخذ باملذهبية السنية وفقه مالك تحديدا لم يكن عىل 

سبيل الصدفة أو السهولة، وإنّما ترسخ بعد رصاع عنيف، ويف 

غ� يس� يف ظل اختالف مذاهب األمراء وتعدد مشارب  زمن

 العلماء.

 

فأّما بشأن السلطان ودوره فقد تجىل ذلك من خالل تتبّعه 

وطبيعة -وليس كل الدويالت –للدول التي قامت ببالد املغرب 

املذهبية التي اتسمت بها ابتداء من قيام اإلمارة الرستمية وكيف 

توصيف ابن الصغ� املالكي تعاملت مع تيارات مخالفة وفق 

الذي أبان مصدره عن طبيعة العالقة التي وجدت ب� املذاهب 

عىل عهد الرستمي� وحجم الحريات الفكرية والدينية التي 

ً لكل نافر من سلطان  وّفرها أمراء هذه الدولة حتى باتت ملجأ

أو راغب يف أمان. وتّم فيه أيضا الحديث عن مذهبية الحمادي� 

إىل املذهبية املالكية، يف وقت كان التشيع قد وجد منفذا والتحول 

ه أيام قيام الدولة الفاطمية إىل أن قامت ٣منذ نهاية القرن 

صنهاجة الشمال والجنوب باسرتداد املذهبية املالكية، وقد 

توصل الباحث إىل أّن ترسيخ املالكية بدولة بني حماد قد كان 

 تحديدا يف التجنّد وراء حافًزا إلخوانهم الصنهاجي� الزيري�

 املالكية واالنتصار لها.

ثّم ساق الحديث عن العالقة ب� األمراء املرابط� والفقهاء 

املالكية وغ� املالكية، وتفحصت مسألة تمسك املرابط� 

بالفروعية املالكية وإىل أي مدى أمكن صحة الدراسات فيما 

دام فقهاء وصلت إليه من اعتبار املرابط� دولة فروع وانع

األصول؟ وتوصل إىل رضورة إعادة قراءة الرتاجم التي غالبًا ما 

صارت تفند ما ذهب إليه البعض من القطع بفروعية املرابط�، 

كما أّن تفّحص النصوص قد دفع إىل رضورة مراجعة العالقة 

ب� الفقهاء واملتصوفة يف زمن املرابط�، حيث يحتاج املوضوع 

روج عن األحكام املفرطة إىل االحتكام إىل إىل إعادة صياغة بالخ

جميع النصوص. وانتهى الباحث إىل رسد الوقائع املذهبية زمن 

املوحدين الذين لم يستقروا عىل مذهبية واحدة، مّما جعل عقول 

الباحث� تختلف أحكامها عىل القائم� عىل الدولة املوحدية ب� 

من اعتقد من يرى سطوة الظاهرية ومن يجزم بشافعيتها، و 

باملذهبية املالكية حينما اتبع أمراؤها موطأ مالك، ومن جزم 

بالتومرتية كتوجه رامه املؤسس وسار عليه البعض إىل زمن 

التنكر ملوسوم املهدوية والعصمة البن تومرت من قبل أحفاد 

 عبد املؤمن بن عيل الكومي.

خاض الباحث يف رصد قيمه الفقه وتأث�اته يف هذا العرص 

الل مجموع املسائل التي كانت تُدار ب� عدد من الفقهاء، من خ

البارزة -بالنسبة للفقهاء-وقد دّلت مناقشاتهم عىل علو الهّمة 

من خالل الدفاع عن قناعاتهم املذهبية تجاه املسائل محل 

النقاش. وال شك أّن دخول التيارات العقدية والفقهية يف املراحل 

ز مثل هذه النقاشات، فارتقى األوىل إىل بالد املغرب قد أفر 

بعضها إىل الرصاع املذهبي، وبقي اآلخر يحوم يف مساحة 

الخالف الفقهي املعترب، وقد تناول الباحث بعض املسائل التي 

بيّنت حّدة النقاش والجدل وكان عىل رأسها موضوع خلق 

القرآن ومسألة النبيذ ورشبه والخالف يف وضعية أرض املغرب. 

من وجهة نظر أخرى عىل حركية العلم  وهي مواضيع دّلت

والفقه تحديًدا ببالد املغرب اإلسالمي، ومواقف الفقهاء تجاه 
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مسائل شغلت بال العامة والخاصة، وأظهرت موقف السلطان 

وحرصه عىل الفصل يف املسائل املناقش فيها، مع العلم أن حلقة 

 الجدل ب� العلماء لم تكن تسعها الجلسة والجلستان بقدر ما

 كانت تدار أليام عديدة ويراسل فيها فقهاء يف أقايص البالد.

توضيح الخلفية  الباب األولوإذا كان الغرض من 

التاريخية ملوضوع الدراسة يف اإلطار الزماني ملا بعد املوحدين، 

فإّن الباب الثاني تّم من خالله رصد بنية املوضوع والعنارص 

قاعدة صلبة لحركة الفقه  املكّونة له، وتتبع األرضية التي كانت

يف املغرب األوسط. وكان أهّم مكون وجب البحث فيه وإبرازه 

هو املجال الجغرايف الذي دار فيه  نشاط الفقهاء، وترعرت فيه 

الحركة الفقهية، فكان الحديث عن بالد املغرب األوسط 

وحدودها واالستقطاب الذي شكلته هذه البالد، حيث تتبع 

خالل تقيص بعض العبارات الّدالة عىل الباحث املصادر من 

جغرافية املغرب األوسط، من حيث بروز هذا املصطلح أو من 

حيث البحث عن حدود ومجاالت املغرب� األدنى واألقىص، 

ليستشف من خاللها حدود املغرب األوسط، وربما وجد الباحث 

صعوبة يف تلمس ذلك يف املراحل الزمنية األوىل، فإّن سهولة 

ملا بعد املوحدين توافرت له، مع العلم بأنّه مارست التقيص 

املقياس السيايس يف املراحل األوىل حينما تتبعت مناطق النفوذ 

لكل من دولتي الرستمي� والحمادي�، وإن كان هذا ال يروق 

للبعض فإّن مقاييس التحديد للمجال تظل دوًما محل اجتهاد يف 

الجتماعية واالقتصادية هذه الحقبة. وتعزز ذلك بتتبع الحالة ا

والسياسية لبالد املغرب االوسط قصد إعطاء الدالالت عىل حدود 

املجال، ثّم معرفة الواقع العام الذي شهدته بالد املغرب األوسط 

 يف فرتة ما بعد املوحدين وهي مجال الدراسة.

ومن عنارص بنية املوضوع الحديث عن هياكل الدرس 

، فبقدر وفرة هذه املؤسسات والتعليم ببالد املغرب األوسط

وانتشارها عرب املساحة مجال الدراسة، وذكر تعداد القائم� 

عليها من األئمة الفقهاء األعالم، أو الرواد إليها من طلبة حملة 

األقالم، أو الراع� لها من نخبة املجتمع ذوي السلطان واألحالم، 

كل ذلك قّدم رؤية موضوعية يمكن من خاللها رسم معالم 

الحركة العلمية والفقهية تحديًدا لبالد املغرب األوسط، وإذ لم 

يجد دراسة موضوعية جادة حول املؤسسات التعليمية واملناهج 

الرتبوية لبالد املغرب األوسط سوى النزر القليل، فإّن االستناد 

إىل اجتهادات البعض ممن تحّدث واختص بمجال املغرب� 

عىل واقع املغرب األوسط  األدنى أو األقىص، يمكن إسقاطها

بالنظر للرابطة التاريخية والعلمية ب� مجاالت بالد املغرب، 

باإلضافة إىل احتواء هذه االجتهادات عىل ومضات وإشارات دالة 

عىل هياكل الدرس يف املغرب األوسط. وهكذا كان هذا الفصل من 

الباب الثاني يقوم عىل تقديم وإحصاء هذه املؤسسات وأدوارها 

بيعة النشاط الذي أنيطت بها عرب العرص الوسيط، وأثرها يف وط

تكوين طبقة من الطلبة الدين صاروا بمرور الزمن علماء 

 نشطوا يف هذه املؤسسات املختلفة العدد والشكل والحجم.

من هذا الباب املختص ببنية الحركة  الفصل الثالثأما 

علمية، وكان الفقهية يف املغرب األوسط فقد ناقش فيه الّصالت ال

الرتكيز عىل أثر الرحلة العلمية التي اتّخذت اتجاهها من املغرب 

األوسط نحو حوارض العلم واألماكن املقدسة، وربما كانت 

الصالت األوىل تقع ب� املغرب األوسط وبالد إفريقية واملغرب 

االقىص يف الدرجة األوىل، ثم نحو بالد األندلس ومرص كمرحلة 

لحجاز حيث الحج وإىل العراق وبالد الشام قصد ثانية، ثّم إىل ا

الزيارة واالستزادة من العلوم، ثم العودة إىل املغرب األوسط 

ألجل تنشيط الحركة العلمية والدينية. وكان من خالل الرحلة 

العلمية ورود العديد من األفكار واآلراء ذات البعد الفقهي أو 

لفقهية وغ�ها، العقدي، كما وفد من باب الرحلة املصنفات ا

فوّفر ذلك سبيالً آخر اّطلع من خالله طلبة املغرب األوسط عىل 

ما كان يروج من اجتهادات، وعموما فإّن فّن الرحلة وما ترتب 

عنها من إجازات علمية، والدخول يف سلسلة الرواية بالنسبة 

لفقهاء املغرب األوسط قد أبان عن ذلك التالقح والتأث� الذي 

ب� مجايل املرشق واملغرب، وقد رصد يف هذا الشأن رسم العالقة 

عددا من الفقهاء الذين كانوا يقومون بالرحلة،  وقصد بذلك 

توضيح الدور  واملكانة التي حازها هؤالء الفقهاء يف بالدهم أو 

 خارجها.

من هذا الباب فجاء تبيانًا للقائم� عىل  الفصل الرابعأما 

ّم فيه رصد الفقهاء الذين قاموا الحركة الفقهية بهذا املجال، وت

عىل العلوم والفقه تحديًدا، وحاول تصنيف هؤالء الفقهاء حسب 

أبرز التخصصات التي امتازوا بها. وقد كان االطالع عىل أكرب 

عدد من املصادر ألجل استجالء هذا املقّوم من أهم العوامل التي 

كان مكنت الباحث من تقيص اهتمامات الفقهاء، ومن معرفة ما 

بهذه املساحة التي عّدت معربا مهّما لرحلة الفقهاء نحو املرشق 

أو وجهات أخرى، والتعرف عىل األدوار التي لعبها هؤالء بفضل 

تخصصاتهم، كما أعطت عملية رصد أصناف الفقهاء الوجه 

الحقيقي ملا كان يجول باملغرب األوسط من علوم ومصنفات 

 دراسة توجهات الفقهاء ومعرفة مناهج العلماء. وباإلضافة إىل

وتخصصاتهم كان من الالزم االطالع عىل أحوالهم ويومياتهم 

وعالقاتهم مع األرسة واملجتمع وفيما بينهم، سواء يف حالة 

الرخاء أو أيام العرسة، ومواقفهم من السلطان وأيام السلم 

ووقت الحرب. وقد أبان البحث عن واقعهم وعالقاتهم 

اآلخر للفقهاء، ليس يف حلق الدرس االجتماعية عىل الجانب 

 وإنما يف البيت والسوق ومع عامة الناس وخاصتهم.

فقد اختص بدراسة نشاط الحركة  الباب الثالث،أما 

الفقهية ومظاهره، حيث حاول الباحث إبراز ثالثة مؤرشات رآها 

تفي بالغرض، بغض النظر عن أهمية مؤرشات أخرى التي 

فرز هذا النشاط وتلك املظاهر. تحمل من القيمة ما يمكن أن ت

وكان أول مظهر هو تسليط الضوء عىل الرحلة العلمية والنتائج 

التي انجّرت عنها. فتحّدث عن طرق انتقال العلوم، وركز عىل ما 

صاحب الرحلة من إجازات علمية واستدعاءات قام عليها 
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الفقهاء كطريقة للتواصل العلمي، ثّم رشح الوجهات التي 

لة علماء املغرب األوسط إىل حوارض بالد املرشق اتخذتها رح

واملغرب، وأشار إىل تلك األعداد الهائلة من الطلبة والعلماء الذين 

اتخذوا الرحلة سبيال لتحقيق الغرض العلمي وتحصيل الفنون، 

وأشار من خالل ذلك إىل مجموع املشايخ واملدارس ذات التأث�، 

بة سواء يف العلوم النقلية  أو واملناهج التي عمل عىل جلبها املغار 

العلوم العقلية، وما هي االفكار التي تداولها طلبة املغرب 

 األوسط النجباء بالبالد التي رحلوا إليها.

والبد من اإلشارة إىل أّن الرحلة العلمية التي انطلقت من 

املغرب قد قابلتها يف املراحل املوالية رحلة أخرى من أعالم 

، حينما وفد هؤالء عىل حوارض املغرب الحوارض اإلسالمية

األوسط يرومون أخذ العلوم، واالستفادة من املشايخ الذين كانوا 

متوافرين، وقد كان ذلك بمثابة رد جميل حيث أخذ الوافدون 

عن فقهاء املغرب األوسط، وال شّك أّن اللقاء قد خّلف العديد من 

الوافدين النتائج، كان يف مقدمتها ثراء حلقات النقاش ب� 

وأصحاب األرض، مثلما جرت املراسالت ب� الطرف� حول 

مواضع بقي النقاش فيها محتدًما مّدة من الزمن مثل النقاش 

 السيوط، أو جدل التلمساني� والتونسي�. –املغييل 

أّما املظهر الثاني للنشاط الفقهي فتمثّل يف تلك املدرسة 

املغرب األوسط، حينما الفقهية التي خلفها نشاط العلماء ببالد 

صارت كل حارضة منه تزخر بالفقهاء الذين التّف حولهم 

الطلبة يرتشفون من معينهم مختلف العلوم والفنون، وكان 

منها الفقه الذي ُعّد عميد التخصصات عرصئذ. ولجأ الباحث يف 

ذلك أوالً إىل رصد حوارض املغرب األوسط والتعريف بالقيمة 

لمدينة، فقام بجرد معظم الحوارض ذات الطبيعية والتاريخية ل

الشأن يف تلك الفرتة، وكان القصد تقديم املعطيات عىل املدرسة 

الفقهية التي نبتت بالحارضة، والتوطئة لها بتوضيح مالمحها. 

ثّم لجأ إىل الحديث عن األثر الفقهي لتلك الحوارض. وقد قسمها 

ائر إىل حوارض أساسية مؤثرة مثل تلمسان وبجاية والجز 

ثانوية لم تصل إىل درجة الحوارض وقسنطينة، وأخرى 

الرئيسية، ولكن تأث�ها عىل الحركة الفقهية بات واضًحا، 

وعناية أهلها بالفقه والفقهاء فاق الظنون. ولم يكن علماؤهم 

أقل شأنا من علماء الحوارض الرئيسة، بل كثً�ا ما كان هؤالء يف 

يمة مصاف العلماء ذوي النباهة والفضل. وكان الهدف إبراز الق

الفقهية لحوارض املغرب األوسط وتحديًدا بجاية وتلمسان وما 

بينهما من الحوارض، باعتبار أن البكري قد حدد سالًفا حدود 

م، فخاض يف تتبع ١٢ه/٦املغرب األوسط فيما بعد القرن 

مسارات فقهائها من حيث دراستهم وتتلمذهم ورحالتهم، وذكر 

لماء اآلخرين، وقد بعض إنتاجهم الفقهي، وسجاالتهم مع الع

انتهى الباحث إىل أنّه بالفعل قد وجدت مدرسة فقهية لها 

توجهها داخل املذهب املالكي من حيث تأث� فقهائها وغزارة 

 مصنفاتها، وقوة طرح علمائها باملقارنة مع العلماء اآلخرين.  

 

وتربز عناية علماء املغرب االوسط بالفقه ونشاطهم يف هذا 

عناية بالتصنيف الفقهي، ولذا لم يتوان الشأن من خالل ال

الباحث يف اقتفاء أثرهم يف شأن التدوين الفقهي، وقام بجرد 

مؤلفاتهم يف شتى ميادين املعرفة العلمية، النقلية منها والعقلية، 

فذكر عنايتهم بأمهات التصانيف يف املذهب املالكي، وأشار إىل 

ر نماذج من أهم خصائص التأليف لدى هؤالء، وانتهى إىل ذك

هذه التواليف، قصد إعطاء أمثلة حية عىل النشاط الفقهي 

والعلمي الذي جّسد دور املدرسة الفقهية باملغرب األوسط.  وال 

عجب أن نجد عنايتهم بعلوم عقلية تضاهي عنايتهم بالعلوم 

النقلية، وتنافس فقهاؤهم يف العقائد والفرائض والحديث 

يف، مثلما كانت عنايتهم يف الفقه والكالم واملنطق والتدوين الصو 

فروعه وأصوله. ورغم أن علماء املغرب عموما قد ُعرف عنهم 

الحفظ وإهمال الكتابة، إالّ أّن ما وصل من خالل املخطوطات 

يحتاج إىل جهد جماعي يمكن من خالله أن الوصول به إىل 

استخراج املكنون، وتحقيق املخطوط وفرض رؤى باتت لدى 

 عند علمائنا وجب أن نبعثه ونحافظ عليه. مهمالً ا البعض رصيدً 

فقد اعتنى فيه برصد جهود فقهاء املغرب  الباب الرابعأما 

األوسط، وأثرهم وأدوارهم يف الحركة الفقهية، وعموم ميادين 

العلم. وقد قّسمه إىل أربعة فصول، فتحدثت يف الفصل األول عن 

ناهج التي سلكها أثرهم يف منهجية الفقه أو دورهم يف انتقاء امل

فقهاء العصور يف مجموع الحوارض اإلسالم، فتحدث عن 

أصول الفقه تحديدا دون إهمال -مساهمتهم يف مجال األصول 

وكان قصده اإلجابة عىل عدد من السؤالت التي -أصول الدين

شككت يف جهود علماء املغرب األوسط يف مجال األصول، بل لجأ 

ملغرب األوسط، واعتبارها بعضهم إىل نفي العلوم بحوارض ا

مناطق قاحلة من العلوم ضاربة بكلكلها يف الجهالة.  وكان من 

ب� املالحظات التي تّم الرتكيز عليها وعمل عىل توضيحها هي 

الطريقة املعتمدة يف بالد املغرب األوسط يف مجال األصول ب� 

طريقة الفقهاء أو طريقة املتكلم�، وال شك أن منحى املتكلم� 

ان هو املنترش واملؤسس بهذا املجال، ولكن اإلشكال الذي ك

فرض نفسه هل كان ذلك عىل منحى املتقدم� أو املتأخرين؟ 

وقد كان دور أعالم املغرب األوسط يف ذلك كب� حينما قاموا 

بالتأليف فيه مثلما فعل الرشيف التلمساني.  كما تّم الخوض يف 

هية والفروق الفقهية الحديث عن فقه املقاصد والقواعد الفق

التي كان لعلماء املجال املدروس كب� األثر فيه بما يبّ� قيمة 

حوارض الفقه باملغرب األوسط، وإذا كان للمقري الجد (ت. 

م) سبق يف التأليف يف القواعد الفقهية التي ١٣٥٨ه/٧٥٩

صاغها يف أزيد من ألف ومائتي قاعدة، وتبعه يف ذلك الونرشييس 

القواعد مؤلفا تداوله الناس سّماه " إيضاح  يفحينما أّلف 

املسالك إىل قواعد اإلمام مالك"، والذي اعترب بمثابة تلخيص 

فإّن دور فقهاء آخرين كان جليالً حينما  لكتاب املقري الجّد،

دّرسوا الفقه وأصوله، وتخّرج عنهم من الطلبة من كان له فضل 

 عظيم يف مجال املقاصد أمثال أبي إسحاق
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م) الذي عّد من رجاالت هذا ١٣٨٨ه/٧٩٠بي(تالشاط

التخصص بال منازع، وهكذا يبدو جليًا التأث� املغرب أوسطي 

عىل فقهاء الحوارض املجاورة حينما تتلمذ طلبتهم عىل مشايخ 

 املغرب األوسط كتتلمذ الشاطبي عىل فقهاء تلمسان.

من الباب الرابع فقد أشار الباحث فيه  الفصل الثانيأما يف 

 ظاهرة الجدل كوجه من أوجه التعاطي العقيل ب� فقهاء إىل

املغرب األوسط، وهي تنبه عىل الدور الذي تقلده هؤالء الفقهاء 

بما يربز قيمتهم وأدوارهم الراقية.  فقام بتعريف هذا العلم 

ودواعيه واملوقف منه. ثم خاض يف العوامل املساهمة يف تباين 

اختالف األحكام، ووجد بأن  الرؤى واختالف الوسيلة، من بعدها

قد تجىل بشكل واضح من خالل هذا  دور فقهاء املغرب األوسط

املعطى، وصارت الفتاوى تجاه عدد من القضايا التي شهدت 

 جدال تربز قيمة الفقهاء ومدى مساهماتهم يف مجال الجدل.

وظهر من ب� العوامل املساهمة يف االختالف والجدل تمسك 

قليد رغم هبوب نسمات االجتهاد، ومحاولة املغاربة بمنحى الت

البعض من الفقهاء الخروج من دائرة التقليد إىل دائرة إبداء 

الرأي دون التقيّد باملذهب، وهذا ما أثار ضدهم أهل التقليد. 

وكان من املسائل التي تّمت مناقشتها أيًضا تلك العوامل 

، التي املساهمة بصفة مبارشة يف تباين منهج التفك� والفتوى

أفرزت من ُوصف بالتقليدي الفروعي ومن وصف باألصويل، 

وب� من أعطى حرية للعقل وتمادى يف توظيف املنطق والكالم، 

ومن تقيّد باملنقول وتوقف عن توظيف االجتهاد داخل املذهب أو 

خارجه. كما أّن االنضباط بمسألة عمل أهل املنطقة التي ترعرع 

ملسألة مدار النقاش، قد تركت آثارها فيها الفقيه، أو برزت فيها ا

عىل منحى الفقهاء وطبيعة الفتوى، وال شك أن اختالف البيئات 

قد ساهم بشكل مبارش يف تباين الفتاوى واملناهج، فوقع بذلك 

الجدل، وازدادت حّدة النقاش التي كانت تربز من ح� آلخر عىل 

املدّون  شكل مصنفات فقهية أو عقدية أو غ�ها من أنواع العلوم

 فيها.

كان من جملة املسائل التي اتخذها الباحث نماذج للتحري 

يف املوضوع مسألة االجتهاد والتقليد يف نظر فقهاء املغرب 

األوسط، وذلك حينما خاض الناس فيمن يحق له االجتهاد، وهل 

وجد يف بالد املغرب ويف العصور املتأخرة من ُوصف باملجتهد، 

الذي تكون له آراء داخل املذهب، وهنا  وهل يُقصد باملجتهد ذلك

طرحت مسألة أخرى وهي موقع ابن القاسم من االجتهاد 

والتقليد؟ فمنهم من اعتربه مجتهدا، ومنهم من أّرص عىل اتباعه 

املذهب املالكي رغم بعض الخالفات بينه وب� صاحب املذهب.  

وتناقش الفقهاء حول مسائل جعلت بعضهم محل الغضب من 

مراء أو عموم الناس كاملوقف من الخوض يف الكالم ويف قبل األ 

املنطق أويف الفلسفة، وهي توحي بما كان قد وقع زمن املرابط� 

تجاه مسألة األخذ باألشعرية، ومدى اعتبار منهج القائم� عليها 

أهل رشاد وهداية أم أنّهم أهل فساد وغواية؟ وهو السؤال الذي 

ىل الفقيه ابن رشد الجد كان قد طرحه األم� املرابطي ع

ه)، وقد كانت هذه املسائل من العلوم الوافدة عىل بالد ٥٢٠(ت.

املغرب واألندلس، والتي أثارت ضّجة كب�ة دفعت بالفقهاء إىل 

تداولها، وربما دام بعضها مدة طويلة، باإلضافة إىل مسائل 

 أخرى التي قد تكون ميدان بحث مستقبالً.

الباب فتتبع فيه الباحث األثر من هذا  الفصل الثالثأما 

االجتماعي للفقهاء باملغرب األوسط، حيث شّكل هؤالء األعالم 

املرجعية الفاعلة ملجتمعاتهم، وكانت املسائل التي تستعيص عىل 

العامة أو حتى عىل الخاصة كاألغنياء واألمراء يُرجع فيها إىل 

ميع هؤالء الفقهاء ألجل البث فيها بما يضفي عىل سلوكات الج

نوعا من الرشعية والقبول النفيس واالجتماعي. وقد تّم تناول 

هذا االهتمام من زاوية التطرق إىل النوازل ودور الفقهاء يف 

التوجيه من خاللها، كما تّم الرتكيز من خالل ذلك عىل بعض 

النوزال الكفيلة بإبراز الدور االجتماعي للفقهاء، ألّن محاولة 

ا قد اشتغل عليها مجموعة من الخوض فيها وإبراز قيمته

الباحث�، وأبانوا عن اليشء الكث� منها، ولكن الحديث عن أعالم 

املغرب األوسط يتطلب املزيد من تسليط الضوء عىل ممارساتهم 

االجتماعية يف ظل النوازل وأثرها عىل املجتمع بكل فئاته 

وأطيافه. فتطرق الباحث إىل عدد من القضايا النوازلية التي 

رس عليها فقهاء املغرب األوسط فقههم وأظهروا مناهجهم يف ما

تحقيقها واإلجابة عنها، فظهر من خالل ذلك فهمهم لواقعهم، 

وسقطت جواباتهم عليها بردا وسالما، ولقيت من القبول ما 

-جعلهم مصدر ترشيع، وملجأ السائل� من أقايص األرض 

طياف فضالً عن أ -كسؤال ابن لب األندليس للتلمساني�

 مجتمعاتهم.

ومن املسائل النموذجية التي ناقشها الباحث يف هذا الشأن 

يحرض املوقف من أهل الذمة الذين كانوا يشكلون طيًفا 

اجتماعيًا بارًزا، وقد تّم الرتكيز عىل إحدى النوازل الخاصة بأحد 

فقهاء املغرب األوسط وهي نازلة يهود توات التي شكلت نقطة 

اء املغرب� االوسط واألقىص، وظهر خالف واضحة ب� فقه

انتصار املغييل والسنويس ومن خاللهم مدرسة تلمسان عىل 

حساب مدرسة فاس التي مثلها الفقيه العصنوني ومن حالفه 

فيها. وقد انتهت النازلة بتأديب اليهود وإذاللهم.  كما تحرض 

مسألة اجتماعية غاية يف األهمية شكلت حراكا فقهيا وفكريًا 

ا مدة من الزمن، وهي مسألة الرشف وثبوته، وألهميتها عىل كبً� 

املستوى االجتماعي فإّن صدى املسألة لم يكن لينفرد به املغرب 

األوسط فحسب، بل تردد يف كث� من حوارض بالد املغرب، 

وخاض فيها فقهاء تونس وفاس وغ�هم. كما أن املوقف من 

الترشيع قد بعض السلوكات التي مّست بصفة مبارشة مسائل 

حرك يف بعض الفقهاء الغ�ة عىل الدين، فنهضوا يبينون لناس 

أخطارها وحجم العقوبات الالزمة يف شأنها، كما أّن بعض 

األعمال التي تدخل يف نطاق التصوف وسلوك الزهد كاالجتماع 

عىل القرآن، واالحتفال باملولد النبوي الرشيف، وزيارة االرضحة 
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من املسائل ظّلت عالقة ومصدر نقاش  وما يقع بشأنها، وغ�ها

 ب� الفقهاء، كان من الواجب توضيحها وتحديد املوقف تجاهها.

من هذا الباب فقد تطرق فيه الباحث إىل  الفصل الرابعأما 

الحديث عن الدور الذي قام به فقهاء املغرب األوسط يف املجال 

السيايس حينما قّدموا رؤاهم ومواقفهم تجاه بعض القضايا 

التي شغلت بال االمراء ونخبة الفقهاء. وحاول قبل ذلك 

توصيف العالقة ب� الفقيه والسلطان ببالد املغرب األوسط، 

باعتبار مكانة املنصب� ودورهما يف تحريك املجتمع وتسي�ه، 

هذه العالقة التي كانت تتسم يف هذا العرص يف الغالب بالوّد 

لنفرة من بعض الفقهاء والتكامل، ولكن لم يمنع هذا من وجود ا

وسوء املعاملة من كث� من األمراء، ولذا فإّن رصد العالقة بينهما 

أظهر االزدواجية يف تعامل عدد من الفقهاء تجاه السلطان 

والعكس صحيح. ولنئ كان هذا التوصيف للعالقة ب� الفقيه 

والسلطان توصيفا قارصا عىل توضيح العالقة عىل حقيقتها، 

ن وضع توطئة لتبيان مدى عناية بعضهما فإّن الهدف كا

ببعض، وأن دراسات الباحث� قدمت ما يمكن أن يشكل نرباسا 

يكشف عن خبايا العالقة ب� السلطان والفقيه يف املغرب 

 اإلسالمي.

وعّرج الباحث الحديث عن التجارب السياسية، وإسهامات 

ف فقهاء املغرب األوسط يف موسوم السياسة الرشعية، وهو الهد

من الدراسة لتوضيح قيمة فقهاء املغرب األوسط، وقد تناول 

املوضوع من جانب طرح الرؤى السياسية التي ساقها هؤالء 

الفقهاء من زوايا مختلفة، فأشار إىل محاوالت املغييل يف بالد 

السودان الغربي وعالقاته مع ملوكها، وكيف سطر منهجا 

ايا التي قدمها أبوحمو سياسيا لهؤالء امللوك، كما أشار إىل الوص

موىس الزياني لولده، وهو يبّ� له سلوك امللك والخطوات التي 

من الواجب اعتمادها من خالل كتابه "واسطة السلوك". 

وتحّدثت األطروحة عن مواقف الونرشييس من خالل كتابه 

"، ومناصب الحكومة اإلسالمية والخطط الرشعية "الواليات

الرحمن بن خلدون الذي  عبدباإلضافة إىل مواقف كل من 

يؤسس من خالل مقدمته ومن خالل مصنفه " لباب املحصل يف 

والثعالبي من خالل رسالته يف  أصول الدين" للسياسة الرشعية،

الجهاد وهو يسترشف الوضع يف األندلس وبالد املغرب رغم 

ميوالته الصوفية، وابن مرزوق من خالل حديثه عن اإلمامة 

، والسنويس وغ�هم من فقهاء املغرب والخالفة يف مسنده

 األوسط.

فإّن املوضوع يندرج ضمن الدراسات التاريخية  أّما املنهج

رغم ما فيه من تداخل مع بعض االختصاصات، ولذا كان 

اعتماده عىل رسم منهج تاريخي الستقراء وتحليل وقائع الحركة 

نهج الفقهية يف بالد املغرب األوسط تحديدا، وتطلب منه هذا امل

باملوضوع من قريب أو بعيد، من  املتعلقةجمع املعلومات 

مصادرها املخطوطة الدفينة أو املطبوعة املتداولة، وقام 

بتوثيّقها توثيًقا تاريخيًا محكًما من حيث ذكر مؤلفها ومكان 

تواجدها، ومن خالل هذا توفر لديه قدًرا من الوثائق والنصوص 

ها ونسبتها ملؤلفها برزت يف املوضوع، وكان يثبت صدقيت

وقيمتها بالنسبة. ثّم يقوم بترشيح هذه األصول واملعلومات 

وتوظيفها وفق ما تحتاجه الدراسة وتحديد املعنى الحقيقي، 

معتمدا آلية الرتكيب والتحليل يف محاولة الستخالص الحقائق 

من النصوص والروايات التاريخية، كما قام الباحث باملقارنة 

للتثبت من املعلومات الواردة لتها مع غ�ها ب� النصوص ومقاب

وضع األفكار يف نسق تاريخي يتناسب والعنرص محل فيها، و 

الدراسة، مستعمالً آلية االستدالل القائمة عىل االنتقال من 

القضايا املسلم بها إىل قضايا أخرى تنتج عنها بالرضورة، وفق 

 ما لديه من وثائق.

حث يف دراسة وأسباب وقد أسدى هذا املنهج خدمته للب

وباعتبار املوضوع يمس االختالف والرصاع الذي كان قائًما. 

العلوم املؤثرة يف الحقبة مدار الدراسة كالفقه وأصوله، والعقائد 

والحديث والتصوف واملنطق، فإّن الرضورة اقتضت عىل الباحث 

التي  فاهيماالطالع عىل هذه التخصصات، ومحاولة معرفة امل

ال يمكن فهم التاريخ والثقافة الوسيطي�، إالّ  توضحها، حيث

بالرجوع إىل مثل هذه العلوم الخادمة لتاريخ الحقبة، فاعتمد 

عّدة مصنفات ودراسات متخصصة ملسناها يف هذا الشأن. 

وألجل السيطرة عىل املوضوع وفق هذه املنهجية  جاءت  

دراسته  يف الباب األول بتقديم تعاريف ومفاهيم ترتبط 

وضوع وتوضيح الخلفيات التي قامت عليها الحركة الفقهية بامل

باملغرب األوسط ألجل تسهيل الولوج إىل املوضوع، فقّدم بنية 

توضح الكث� من معامله، ثم لجأ يف األبواب املوالية إىل صلب 

املوضوع بالرشح والتفس�، وكان  يلجأ إىل توظيف املنهج 

ضيح أكثر، وكان هذا الكمي لنفس الغرض قصد االختصار والتو 

بإحصاء الفقهاء واملصنفات، ومجمل تخصصاتهم، واملناطق 

التي تواجدوا بها أو رحلوا إليها، كان هذا ضمن جداول 

وأشكال، كما اعتمد يف سبيل هذا عىل اآليات القرآنية واألحاديث 

 النبوية والشواهد الشعرية، ومقاالت الفقهاء يف ميادين شتى.

 نتاجئ الدراسة
انتهى الباحث إىل جملة من النتائج يمكن أن تفتح آفاقا وقد 

 مستقبلية ومنها:

أن الفقه اإلسالمي صار عامال مهما يف تشكيل الواقع  -

االجتماعي والسيايس واالقتصادي لعموم بالد املغرب 

اإلسالمي، ويعود تأث� هذا العامل إىل منتصف القرن األول 

ادها ثلة من للهجرة، حيث تزامن وحركة الفتح التي ق

الصحابة وكبار التابع�، فبيّنوا ألهل املغرب أصول اإلسالم 

ومعامله الكربى، واستمر ذلك العمل مع الزمن إىل أن تّم 

أسلمة جميع بالد إفريقية واملغرب. ولم ينته القرن الثاني 

حتى ظهر من ب� أبناء هذا املجال الواسع من حمل لواء 

عليم ساكنة املغرب العلم، وقام عىل شأن الفقه وت
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اإلسالمي، بعدما هاجر هؤالء الطلبة إىل املرشق للتزود 

 بالعلوم ولقاء مشيخة املرشق.

وإىل غاية نهاية القرن الثاني للهجرة لم تأخذ بالد املغرب  -

بمذهب فقهي مع� يمكن أن يشكل سيطرة تامة عىل هذا 

املجال، بل يسجل ذلك التعدد املذهبي العقدي (من سنية 

رجية وشيعية واعتزالية ومرجئة) والفقهي (إباضية وخا

وحجازية مالكية وعراقية حنفية وأخرى مندثرة). التي 

بقدر ما يؤاخذ عليها طابع الرصاع ابتداء من القرن الثالث 

للهجرة إىل نهاية القرن الرابع منهى بشكل جيل، فإّن 

صبغة التنوع املذهبي والحرية الفكرية والدينية باتت جلية 

هدت عليها حلقات النقاش الفقهي والعقدي، ورعاية ش

 السلطة لهذا الشأن. 

ومن الرضوري التأكيد عىل قضية حساسة وهي مسألة  -

تحقيب الحركة الفقهية ببالد املغرب، والتي ال يمكن 

ربطها بمراحل الفقه والترشيع التي مّرت بها بالد املرشق، 

ألوىل بارزة ففي الوقت الذي كانت فيه املذاهب الفقهية ا

باملرشق والتعمق يف الفقه واالعتقاد عموًدا، كانت بالد 

املغرب يف مرحلة النشأة والتأسيس للفقه بحكم العناية 

بالفتح، ونرش اإلسالم أفقيا، ولم تكن مراحل وأدوار الفقه 

تتناسب وتلك الواضحة مرشًقا إّال بعد القرن الثالث 

عرش إفريقية  للهجرة، حينما راجت املدونة وتربع عىل

 واألندلس مذهب مالك. 

أّما ما يخص املغرب االوسط فعىل الرغم من موقعه   -

الحساس املتوسط للمغرب واألندلس، وعىل الرغم أيضا من 

اعتباره مركز أّول دولة موازية للخالفة باملرشق (اإلباضية 

واإلدريسية والسليمانية)، فإّن الكالم عن الحركة الفقهية 

جاله ضمن طبقات الفقهاء شكل دوًما فيه، وإدخال ر 

عائًقا بارًزا يف سبيل توصيف الحركة الفقهية بهذا املجال، 

وقد كان نقص املعطيات وعدم إدراج املصادر لفقهاء 

املجال من اسباب الغموض التي وصفنا، وال نجد سوى 

إشارات عابرة يمكن اعتمادها، وهذ مالحظة ال يمكن أن 

رة، أّما بعد هذا القرن فإّن تتعدى القرن الثالث للهج

الصورة تبدو واضحة، من خالل ما ألفه املالكية من كتب 

تراجم وطبقات، عىل غرار ترتيب املدارك للقايض عياض، 

أو غ�هم من أصحاب املذاهب عىل منوال اإلباضية. وأّن 

األعالم الفقهاء بحوارض املغرب األوسط قد جّلت قدراتهم 

 .وفاعليتهم منذ ذلك الح�

ال يمكن إغفال مسألة النزاع املذهبي يف املراحل األوىل  -

لتأسيس املغرب اإلسالمي، هذا الرصاع الذي كان يف املراحل 

األوىل (القرن� الثاني والثالث للهجرة) حول مسائل 

العقيدة ب� مذاهب مختلفة، ثّم تقلص بعد قرون إىل 

اف أو رصاع  داخل االتجاه الواحد، أي ب� املالكية واألحن

ب� املالكية والظاهرية (ب� القرن� الرابع والسادس 

للهجرة)، ثّم تقلص ثانية (بعد القرن السابع) داخل 

املذهب املالكي، فظهرت لدينا مدارس داخل املذهب 

املالكي، مدرسة الق�وان وإفريقية، ومدرسة األندلس، 

ومدرسة فاس، ثم مدرسة املغرب األوسط املتمثلة يف 

جاية وتلمسان ومشايخ ما بينهما من حوارض، حارضتي ب

ونعتقد أن املدرسة األخ�ة (املغرب أوسطية) كانت 

حارضة بعد القرن السابع، وبكل معاملها من حيث الشيوخ 

الذين تلقوا العلوم املختلفة عن مشايخ املرشق واملغرب 

اإلسالمي�، أو بفضل حركة التأليف يف شتى العلوم العقلية 

من حيث املناظرات والجداالت التي كان فيها  والنقلية أو

لفقهاء املغرب األوسط الشأن العظيم والخ� العميم عىل  

 طلبة حوارضهم أو عىل حوارض عموم املغرب واألندلس. 

وال شك أن ظاهرة استجداء الفتوى من قبل فقهاء وطلبة   -

املغرب واالندلس واملرشق من علماء املغرب األوسط قد 

يمة وعلو همة هؤالء الفقهاء، فتتلمذ أظهرت مدى ق

الشاطبي يف تلمسان ورحلة التجيبي وتعلمه ببجاية 

ومراسلة ابن لب للرشيف التلمساني، واعرتاف القباب 

باملناهج املتطورة يف بجاية عكس فاس، وطلب اإلجازة من 

السنويس، ورشوح مصنفات املقري الجد وتدريس ابن 

ها من املظاهر مرزوق بمرص والحجاز والشام، وغ� 

العلمية تعطينا صورة صادقة عن قيمة هؤالء الفقهاء، 

وتطور مناهج الدرس الفقهي لديهم، وتقف معالم داّلة 

 عىل املنحى الفقهي املتميز لهؤالء الفقهاء. 

تقدم نفس النصوص إشارات مفيدة عن س� العملية  -

الرتبوية من حيث املناهج املتبعة يف تلق� الطلبة عىل 

يات متنوعة، وأشارت إىل وجود التقليدي� مستو 

واملتأخرين، وسجلت النقاش الذي كان يدور ب� أطياف 

الفقهاء املمارس� للدرس العلمي وكيف كان التباين يف 

الرؤى بينهم، وهو ما نسجله ب� فقهاء بجاية وتلمسان 

وفاس، واعتربت بجاية ثم تلمسان يف طور متقدم حسبما 

اب لتالمذته وهو يتفحص الدرس يالحظ من كالم القب

 العلمي يف تلمسان.

وتضيف املصنفات التي قام عىل تأليفها فقهاء املغرب  -

األوسط، والعناية بالرشوح عىل الكتب املخترصة والقيام 

عىل اختصار الكتب الطوال، أو التي تحتاج إىل اختصار 

بقصد التبيان وتسهيل الحفظ للطلبة، برهانا عىل اجتهاد 

غرب األوسط يف تزويد املدرسة املالكية، فاختصار نخبة امل

كتاب الجمل للخونجي فيما يخص املنطق، والعناية برشح 

مدونة سحنون، وواضحة ابن حبيب االندلسية وتداول 

مخترص ورسالة ابن ابي زيد الق�واني يف الفقه، وتأليف 

مفتاح الوصول من قبل الرشيف التلمساني، ورشح 

فظ مصنف ابن الحاجب وكتاب مستصفى الغزايل، وح
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السالم املرصي يف االصول هي إشارات  القواعد البن عبد

واضحة فيما يخص الحركة الفقهية النشيطة عىل مستوى 

 حوارض املغرب األوسط.

ومن الواجب اإلشارة إىل معطى آلخر يقف دليالً دامًغا عىل  -

نشاط الحركة الفقهية باملغرب األوسط وهو عناية ساكنة 

ب األوسط بالعلم والتعليم، حيث ساهمت كل الطبقات املغر 

يف نرش التعليم والحث عليه بوسائلها املختلفة، وكان من 

أكرب املدعم� ملنحاها السلطة الحاكمة التي أعلنت حمايتها 

للفقهاء واملتعلم�، وساهمت يف تشييد املدارس ودور 

العلم، وحّفزت مجموع الوافدين عىل حلق الدرس، وإذا 

نت السلطة ال تقف يف وجه مساهمة املجتمع يف ترقية كا

العملية الرتبوية، فإّن مظهر العناية باألوقاف، وتقديم 

األعطيات والجرايات يعّد مظهًرا قوي الحضور ملساهمة 

األم� يف التعليم، كما أن تعاطي العلم يف جميع األماكن من 

يت قبل الخاصة أو العامة يف املساجد واألسواق والحوان

واملساجد واملصليات قد أبان عن تلك األهمية التي أوالها 

 مجتمع املغرب األوسط للعلم والعلماء.

ومن أوجه العناية بالعلم والتعليم الرحلة يف طلبه وخوض  -

املغامرة يف سبيل تحقيق املراد العلمي من قبل فقهاء 

املغرب األوسط، سواء البحث عن السند العايل يف الحديث أو 

اإلجازة والتلقي عن الشيوخ مصنفاتهم، أو البحث عن تتبع 

املصنفات التي تزيد يف اتساع أفق العالم بالرد عليه أو 

الطالب باألخذ عن صاحبه، وقد كانت رحلة فقهاء وطلبة 

املغرب األوسط تدوم فرتات متباينة بحسب الطلب 

والعزيمة التي يوصف بها صاحب الرحلة، كما ال يمكن 

ت يف اتجاه مع�، وإنّما كانت الوجهات حرص تلك الرحال 

مختلفة ومتعددة، مثلما أن حوارض املغرب األوسط كانت 

هي كذلك محل اهتمام طلبة وفقهاء املغرب واألندلس 

وإفريقية، إذ كانت تشكل مراكز علم تهافت عليها األعالم 

سواء زمن االستقرار أو فرتات االضطراب. وهكذا فبفضل 

كل التعليمية وعناية املجتمع والسلطان الرحلة ووفرة الهيا

بالحركة العلمية عموما والفقهية خصوًصا برز يف املغرب 

األوسط أصناف من الفقهاء أصحاب التخصصات التي 

جسدت الحركة الفقهية باملغرب األوسط، وقامت عىل 

اكتاف هؤالء الفقهاء نهضة علمية بارزة جلبت االنتباه، 

ث ظهر الفقهاء األصوليون ونوعت املنتوج املعريف. حي

والفروعيون واملناطقة والفرضيون واملحدثون واملتصوفة 

وغ�ها من األصناف املتخصصة التي انتمت إىل رقعة 

 املغرب األوسط.

ومن املالحظ أنّه أثناء توصيف الواقع الثقايف باملغرب   -

باألوسط خاصة واملغرب اإلسالمي عموًما، اختلف 

يعّرب عن حقيقة الواقع من حيث الدارسون يف إثبات حكم 

االزدهار أو االنهيار، حيث اعترب البعض بأّن هناك مفارقة 

ب� الثقايف والسيايس، إذ تميز الواقع السيايس وتبعه 

االقتصادي باالنحالل والضعف واالنقسام، يف ح� يربز 

الجانب العلمي الثقايف كمعطى يتميز باالرتقاء واالزدهار 

دد العلماء، واهتمام املجتمع بفئة من حيث التأليف وع

العلماء، وبناء املدارس واملساجد وخزائن الكتب والعناية 

بالطلبة. ويف هذا االتجاه انقسم الناس إىل مجموعت�، 

أوالهما اعتربت العهد املريني والحفيص والزياني عهد 

الذروة للثقافة، باعتبار أنّها لم تكن محصورة يف منطقة 

ا فرتة فحول الفقهاء، أمثال أبي العباس دون سواها، وأنه

الغربيني واألخوين ابن خلدون وغ�هما، يف ح� يذهب 

اتجاه آخر إىل اعتبار الواقع الثقايف سليال للوضع السيايس، 

واّن التدهور قد مّس جميع مفاصل املرحلة دون استثناء، 

إالّ ما قد يعترب طرفة تاريخية للمرحلة نفسها، ومن هنا 

د بها. حيث عّربت هذه الرؤية عن انتهاء عهد فال يعت

التجديد واالبتكار، وعكف الناس ومالوا إىل الرشح 

واالختصار، وجمع ما تفرق عن السلف، وغابت أنوار 

الحداثة التي بدأت ترشق عىل أوربا. والحقيقة إنّه ال يمكن 

الفصل بشكل نهائي يف الحكم عن املرحلة، ومع ذلك يمكن 

مرحلة  -للهجرة ٩إىل ق ٧ة املمتدة بعد قالفرت -اعتبارها 

امتداد لفرتات سالفة مع ما يمكن تسجيله من اجتهاد 

بعض السالط� يف تحريك الواقع السيايس والعلمي، لعلو 

أمثال أبي الحسن بفاس، وأبي حمو موىس  -همتهم 

وكذا بعض العلماء الذين أظهروا اجتهاداتهم  -بتلمسان 

ني وابن خلدون عبد الرحمن، من جهة، كالرشيف التلمسا

مثلما أظهروا حنقهم عىل الواقع الثقايف الفكري من جهة 

ثانية، فقاموا ضده باالنتقاد، وألجل التوجيه مع ما وجدوه 

من معارضة من قبل أقرانهم باملغرب واألندلس. وعموما 

يتطلب هذا الوضع الرتيث أو املزيد من البحث والتحليل 

 الواقع عرصئذ. إلصدار أحاكم نهائية عن

يمكن إدراج مالحظة أخرى ضمن العنارص املكّونة ملدرسة  -

املغرب األوسط، من حيث البعد الصويف  الروحي والبعد 

العقيل املنطقي والبعد األصويل الفقهي، حيث اتسمت بما 

اتسمت به املدرسة املالكية املغربية بعد القرن السابع 

ة، لكن نضيف للهجرة حينما أخذت بالجنيدية واألشعري

التقارب املالكي الشافعي، وما له من اثر عىل الحركة 

وهو  –الفقهية،  فبتفحص ترجمة أبي عمرو بن الحاجب 

نحصل عىل أحد أهم  -أحد األقطاب املالكية األصولية 

مشايخه الذين تأثر بهم وهو أبو الحسن تقي الدين عيل 

 -٥٧١(بن عبد الله الشاذيل الرشيف الحسني العارف بالله 

هـ) صاحب الطريقة الصوفية املنترشة ببالد املغرب ٦٥٦

واملرشق، إذ تش� املصادر إىل تتلمذ ابن الحاجب عليه 

وقراءته عن طريقه كتاب "الشفا يف التعريف بحقوق 

املصطفى" للقايض عياض، كما أخذ عن الشاذيل جملة من 
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الطلبة منهم العز بن عبد السالم وابن دقيق العيد وعبد 

عظيم املنذري وابن صالح، وابن عصفور ومحي الدين ال

بن جماعة، وكلهم أصحاب اتجاهات مالكية وشافعية.  كما 

نجد األثر األشعري بارًزا عىل محيا الحركة الفقهية 

املغربأوسطية من خالل األخذ بمؤلفات الباقالني 

 والجويني وغ�هما.                    

                                                                                                                          

ةُ   َخاِمتَ
وعموًما فإن القرن السابع وما يليه شهد باملغرب األوسط 

نهضة علمية وفقهية تحديًدا، تميز باالنفتاح عىل املدارس غ� 

ويف الجنيدي املديني، املالكية كالشافعية، كما تميزت ببعدها الص

والتحفت برداء العقيدة األشعرية وفق ما قاله صاحب املتن ابن 

 ويف طريقة الجيند الّسالك. يف عقد األشعري ومذهب مالكعارش: 

لقد جاءت أطروحة الباحث غاية يف األهمية من حيث 

تطرقها إىل موضوع الفقه وارتباطه بالتاريخ، فشكل ذلك 

ا مهّما سيستفيد منه الباحثون عنوانً  التداخل ب� االختصاص�

والطلبة يف التخصص�، كما أّن الرتكيز عىل املجال الجغرايف 

املتمثل يف املغرب األوسط قد اعطى املوضوع تميًزا فريًدا بّ� من 

خالله الباحث قيمة املجال وفقهائه ومجتمعه عرب العرص 

يف الوسيط. وحيث احتوت أطروحة الباحث عىل مواضيع غاية 

ا للباحث� الجدد ألجل خصبً  الجّدة، فإنّها بذلك تعترب مجاالً 

التوسع يف البحث فيها، خصوًصا وأن الباحث اعتمد يف بحثه 

) مصدًرا مطبوًعا، ٣٣٦) مخطوط، و(٥٠املتميز عىل ازيد من (

) مرجًعا بالعربية واالجنبية، كما فاقت الدراسات ٢٥٠و(

ل وأطروحات وملتقيات ) دراسة ب� رسائ٢٤٠املعتمدة عدد (

ومقاالت يف مجالت مختلفة. وهذا ما جعل لجنة القراءة 

واملناقشة تشيد بالبحث وصاحبه، وتتمنى له مزيًدا من الجهد 

إلثراء مكتبة التاريخ برصيد إضايف يعيل من شأن البحث 

العلمي. وقد تّم تتويج بالباحث بتقدير مرشف جًدا مع تهنئة 

 اللجنة املناقشة. 
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َمةُ   ُمَقدِّ
ناك فجوة كب�ة أغفلها املؤرخون العرب عن تلك الفرتة ه

م) فكانت الكتابات الخاصة ١٨١٣ -١٧٩٨املهمة ( التاريخية

بها عن الجانب االجتماعي قليلة جًدا، وهى فرتة مجيء الحملة 

الفرنسية عىل مرص وما أعقب خروج الحملة من فوىض ورصاع 

بع ذلك من عىل الحكم والسلطة وإهمال أمور الدولة، وما ت

م إىل أن بدأ محمد ١٨١٣انتكاسة صحية استمرت حتى سنة 

عىل باشا االهتمام بأمور الصحة؛ ويَُعُد موضوع األمراض 

واألوبئة من املوضوعات املهمة التي تلقى الضوَء عىل املزيد من 

املعلومات عن الحياة االجتماعية، وأيًضا عىل الوضع السيايس 

اقم وسوء الوضع الصحي للمجتمع واالقتصادي الذى أثر عىل تف

املرصي. ويرجع السبب يف اختياري ملوضوع األمراض واألوبئة 

م) البداية ١٨١٣ -١٧٩٨وآثارها عىل املجتمع املرصي من عام (

هي مجيء الحملة الفرنسية عىل مرص ألنها تعترب نقطة بداية 

م هو ١٨١٣النفتاح مرص عىل الثقافة األوروبية والنهاية عام 

 اإلصالحات الطبية التي بدأها محمد عىل. بداية

لقد ساءت األحوال الصحية؛ بسبب انتشار الجهل وانتشار 

األمراض واألوبئة؛ نتيجة إهمال املرشوعات الصحية، وانتشار 

الخرافات ب� الناس، وتأخرت الحياة العلمية وأصبح دور 

التعليم يف مرص مقصوًرا عىل األزهر الرشيف وبعض الكتاتيب. 

هدت مرص تفيش كث� من األمراض التي عانت البالد منها وش

كثً�ا كاألمراض الجلدية، حيث كان الجدري أكثر شيوًعا وكثً�ا 

ما اجتاح قرى بأكملها وفتك بالكث� من سكانها، كما كان بلية 

مخفية ألطفال مرص يف ذلك الوقت إذ كان يقيض عىل حياة 

، كما تفىش بمرص معظمهم، فواجهته الحكومة بتطعيمهم ضده

يف تلك الفرتة أمراض العيون الكث� منهم، وأمراض البطن التي 

كان أخطرها الدوسنتاريا، هذا فضالً عن أمراض أخرى 

كاألمراض العقلية والتناسلية التي كان لها هي األخرى خطرها 

 عىل سكان مرص يف تلك الفرتة.

التي  وقد تميز القرن الثامن عرش بانتشار األوبئة الفتاكة

حصدت أرواح كثٍ� من املرصي� فنقص عددهم، وانخفض 

مستوى معيشتهم، وقلت موارد البالد اإلنتاجية، ومن الصعب 

الشفاء من الوباء ومن النادر أن يشفى املريض قبل أن يمر بكل 

فرتات املرض يف املواضع املختلفة، حيث ينشأ التقيح ويحتفظ 

وكانت ن األرجوانى. الجلد بلون غريب يقرب عادًة من اللو 

الحالة الصحية يف مرص يف أواخر القرن الثامن عرش قبل مجيء 

الحملة الفرنسية بسنوات طويلة غاية يف التدهور والسوء؛ 

فاألمراض واألوبئة تنترش يف البالد وتفتك باملرصي�، والحكام 

مشغولون عن مقاومتها، واملستشفيات املوجودة قليلة ال تفي 

ن أمام املرصي� سوى اللجوء إىل املشعوذين بالغرض، فلم يك

والدجال�. فقد كانت مهنة الطب مهنة خاملة راكدة تسلطت 

عليها الخرافات وشملها الجهل ورجع بها أدعياء الطب السن� 

 العديدة إىل الوراء.
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 الدرااست الاسبقة
كانت الكتابات واملؤلفات التاريخية كث�ة جًدا يف الفرتة التي 

ة البحث، وأيًضا خالل الفرتة العثمانية السابقة كل أعقبت فرت 

َمْن يتعمق بها يجد الجديد، أما فرتة الحملة وما أعقبها كان 

السيايس أوالً، ثم الجانب االقتصادي  الجانبالرتكيز فيها عىل 

ثانيًا، أما الوضع االجتماعي فلم يحظ باالهتمام الذي يستحُقه 

د يل من التطرق إىل دراسة من قبل املؤرخ�، لذلك كان ال ب

الجانب االجتماعي؛ فكانت دراسُة الحياة الصحية ملرص خالل 

م) أمًرا غ�َ ميٍرس يف بداية العمل. ١٨١٣ – ١٧٩٨هذه الفرتة (

جًدا ويكاد يكون هناك  فلما كانت الكتابات لهذه الفرتة قليلة

فراًغا بحثيًا لتناول هذه الفرتة من الجانب االجتماعي، فقد 

 ولت أن أقوم بسد هذا الفراغ بقدر استطاعتي.حا

 حمتويات األطروحة
ولقد كانت دراسة هذا املجال شيقة للغاية بالنسبة يل عىل 

الرغم من الصعوبات التي واجهتني يف جمع املادة العلمية، فلم 

تكن الدراسة بالعمل امليسور لقلة املادة العلمية التاريخية 

أجل تقديم ولو جزء بسيط عن  وتشتتها مما أرهقني كثً�ا من

الحالة الصحية وآثار األمراض واألوبئة عىل املجتمع املرصي، 

ونتائج االنفتاح عىل الغرب وإدخال عادات وتقاليد جديدة إىل 

املجتمع املرصي، وما تبع ذلك من بناء الدولة الحديثة؛ باإلضافة 

رصي مع إىل أحوال املرأة وتحررها وتأث� كل ذلك عىل املجتمع امل

إبراز محاولة االستفادة من اإليجابيات التي قدمها علماء الحملة 

الفرنسية من أجل مقاومة األمراض واألوبئة والسلبيات التي 

فقد اتبعت الباحثة  املنهجيةنجمت عن تفىش العدوى. أما 

منهج البحث التاريخي يف ضوء جمع املادة العلمية من وثائق 

بموضوع البحث، وتناولتها ومصادر والكتابات املتعلقة 

 باملوضوعية التامة القائمة عىل النقد والتحليل.

والدراسة مقسمة إىل مقدمة وستة فصول وخاتمة، ويتناول 

الفصل التمهيدي دراسة األمراض واألوبئة يف مرص العثمانية 

واآلثار السلبية عىل املجتمع املرصي كاألزمات التي أصابت 

فيضان النيل والعوامل التي  املجتمع املرصي مثل انخفاض

، ثم تناولت سيطرة واألوبئةساعدت عىل انتشار األمراض 

املعتقدات الباطلة عىل عقولهم ولجوئهم إىل الخرافات؛ باإلضافة 

إىل الدور اإليجابي لبعض حكام مرص يف مواجهة األمور. 

حيث تم  (األوضاع الصحية يف مرص)ويتضمن الفصل األول 

وضاع املجتمع املرصي عند مجيء الحملة إلقاء الضوء عىل أ

م) يف القاهرة، اإلسكندرية، ١٨٠١-١٧٩٨الفرنسية عىل مرص (

، دمياط، رشيد، طنطا، الصعيد. ثم الوضع يف الفرتة الصالحية

م). ثم تناولت وضع ١٨١٣ - ١٨٠١التي أعقبت رحيل الحملة (

املرصي� بالنسبة لتعاطى املواد املخدرة، وأنهيت الفصل 

  اب حدوث وانتشار األمراض واألوبئة.بأسب

، (األمراض املنترشة يف مرص)ويستعرض الفصل الثاني 

فقد تعرضت يف هذا الفصل لألمراض التي انترشت يف مرص 

خالل هذه الفرتة والتي كان من أهمها الرمد، والجدري، 

والدوسنتاريا، والزهري، السيالن... وغ� ذلك. تناولت املرض 

أعراضه وسبب حدوثه وانتشاره ونتائجه عىل من حيث تعريفه و 

(األوبئة مجتمع مرص يف إطار تأريخي. ويناقش الفصل الثالث 

، حيث تخصص هذا الفصل لوباء الطاعون املتفشية يف مرص)

الذي كان يُحدث فتًكا ذريًعا ح� كانت تُصاب به مرص، ثم 

تناولت بشكل عام كيفية الوقاية لألمراض واألوبئة يف مرص 

ض طرائق العالج التي اتُبعت يف مرص. ويستعرض الفصل وبع

، وقد تحدثت يف هذا (اإلجراءات الصحية والطبية)الرابع 

الفصل عن دور أطباء الحملة والجهود التي بذلوها أثناء تواجد 

الحملة الفرنسية من بناء مستشفيات، وتوزيع املنشورات 

تنفيذ األوامر، الصحية لتوعية األهايل، واستخدام أسلوب العقاب ل

ومنع املخالطة بالنساء املشهورات، وتحريم دفن املوتى داخل 

املساكن، واتخاذ إجراءات متعلقة بالنظافة، وفرض الحجر 

الصحي، ثم اإلجراءات التي اتخذت بعد جالء الحملة الفرنسية 

 م. ١٨١٣ومنها ما يخص الحجر الصحي عام 

وهو  (ممارسات االستشفاءويدور الفصل الخامس عن 

من لجوء املرصي� إىل طائفة  ما يعرف "الطب الشعبي")

الحكماء والحالق� يف العالج كالعالج بالفصد والحجامة والكى 

بالنار، وانتشار السحر والدجل والشعوذة كاالعتقاد يف الجن 

واللجوء إىل الزار، واألخذ بالحسد، واللجوء إىل طائفة الغجر، 

والتداوي باألدوية املستخلصة من والتداوي بالعقاق� العشبية، 

األحجار واملعادن، واالستشفاء باألرضحة، والتصديق بالخرافات 

واملعتقدات الباطلة، وكان كل ذلك نتيجة لتفىش الجهل وضعف 

(آثار ونتائج حال التعليم. أما الفصل السادس واألخ� 

، فقد تعرضت األمراض واألوبئة عىل املجتمع املرصي)

الوفيات، وآثارها عىل جنود الحملة الفرنسية  لنتائج معدالت

ومدى فتك األمراض بهم، ثم تعرضت آلثارها عىل املرصي� 

وانتشار املفاسد يف املجتمع املرصي وبخاصة مجتمع القاهرة 

من التربج والزيجات املختلطة وانتشار البغايا وتنظيم دور 

تبة عىل الزنا الدعارة وبروز طائفة العوالم والغوازي، واآلثار املرت 

وآثار األوبئة عىل املرصي� وأثر ظاهرة دفن املوتى باملساكن، 

وأثر املواد املخدرة، وأثر الجهل، وآثارها بعد خروج الحملة حتى 

 م. ١٨١٣عام 

 نتاجئ الدراسة
وختمنا هذا العمل املتواضع بخالصات عامة، إذ كان من 

ر وملا كان أو أكث نتيجةاملفيد أن نستخلص بعد نهاية كل فصل 

البحث مرتبًطا بدراسة موضوع األمراض واألوبئة وآثارها عىل 

املجتمع املرصي، فقد أسفرت هذه الدراسة عىل جملة من النتائج 

 يمكن إجمالها فيما ييل:
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لقد انترشت األمراض املختلفة واألوبئة الفتّاكة، وكان الُحكام  •

ال أطباء يف جهٍل تام بوسائل املقاومة ولم يكن بالبالد طب و 

بل كان الناس يعيشون تحت رحمة املنجم� والحالق� 

وأدعياء الطب، فكانت األمراض تحدث ب� الفالح� بسبب 

 )١(القذارة (عدم الوعي الطبي) والرطوبة وسوء التغذية.

الجدري كان أول األمراض، شديد الفتك باألرواح ويَُعالج  •

ء عسل وسكر يوميًا ملدة ستة أيام ويف اليوم السابع بإعطا

يُعطى سمًكا مملًحا، وال يأخذ املريض مسهالً قط، ويمنع 

من غسل عينيه حتى ولو امتألت بالقيح وانطبقت جفونه، 

أن مرىض الجدري يعالجون منه  )∗( " Volneyوأكد "فولني

 )٢(يف مرص بطريقة سيئة للغاية.

"عىل أن الهواء  Olivierأوليفييهفقد أكد " أما عن الرمد، •

املحمل بالغبار واألتربة هو السبب يف انتشار أمراض العيون 

وخاصة الرمد وكتب تربيًرا غريبًا وهو: أن املرصي� اعتادوا 

النوم ليالً يف الهواء الطلق خارج منازلهم فيكونون عرضة 

لهبوب رياح الصحراء ويكون الهواء لطيًفا ليالً ويف الصباح 

تد أشعة الشمس فهذا االنتقال الفجائي من حرارة الليل تش

املنخفضة إىل حرارة الصباح الشديدة هي وراء انتشار 

فقد عزى ) ∗(" Savary. أما "سافاري)٣(أمراض العيون

سبب إصابة املرصي� بأمراض العيون إىل أنهم يستنشقون 

رائحة الورود ليالً فتسبب لهم الحساسية لعيونهم، كذلك 

ن رياح الخماس� هي السبب يف انتشار العمى ونفى أكد أ

"سافاري" أن تكون الحرارة أو الشمس الحارقة هي 

املسئولة عن أمراض العيون مؤكًدا أن البدو يعيشون يف 

الصحراء وعيونهم سليمة ولذلك نالحظ أن املماليك نادًرا ما 

يتعرضون ملرض العيون، كما أن الفالح� يف الدلتا أكثر 

 لهذا املرض من البدو.  اتعرًض 

عانى الرحالة الفرنسيون من الحمى بسبب ارتفاع حرارة  •

الجو ولكن "فورمون" أكد أن هواء القاهرة نظيف وأن مياه 

النيل هي العالج الوحيد للحمى وال تحتاج لغيل أو تطه�، 

يف ح� ُوجد رأي مناقض يذكر أن مياه النيل التي ترشب 

الحمى التي تهدم الجسم وذلك  طيلة العام دون تنقية تسبب

ألن مياه النيل تصاب بالعطب كل عام قرب نهاية شهر 

   أبريل.

وعن األمراض التناسلية، فيعتقد أن ميكروبها البالغ النشاط  •

ينتقل من جيل لجيل حيث ينتقل إىل دم األطفال مع لبن 

الرضاعة لذلك فإن األمراض التناسلية ال تشفى بشكل 

 جذري.

ألوبئة عىل اإلطالق هو الطاعون؛ فقد ذكر كان أخطر او •

" أن الطاعون ال ينشأ داخل مرص بل يأتي  Volney"فولني

إليها من اإلسكندرية إثر وصول أحد املراكب املقلعة من 

أزم� وإستانبول ومنها إىل رشيد ثم ينتقل منها إىل القاهرة، 

فهو روح خبيثة تترسب إىل جسم اإلنسان وقد يحلو لها أن 

 ه حتى تقيض عليه أو تربحه فيشفى.تسكن

إن اإلجراءات التي اتخذت من أجل الوقاية من األمراض  •

واألوبئة كانت كلها حميدة وآتت بفائدة عىل الطرف� 

الفرنسي� واملرصي� ووضعت حد ملنع انتشار األمراض 

واألوبئة، فإن بونابرت قد اصطحب معه فريًقا بارًعا من 

ديجينت والجراح الرى، فقام هذا األطباء عىل رأسه الطبيب 

الفريق منذ أن وطأت أقدامهم أرض البالد بجهود عظيمة 

وفائقة يف مقاومة الطاعون واألمراض املتفشية يف البالد، 

وبذل املحاوالت لتشخيص تلك األوبئة واألمراض وعالجها 

واهتمامهم بتحس� الحالة الصحية للجنود الفرنسي� وما 

تشفيات العسكرية واملحاجر، ولقد صاحبه من إنشاء املس

انعكست هذه الجهود وتلك االهتمامات عىل املرصي� الذين 

سمح لهم بالرتدد عىل املستشفيات الفرنسية والتزود 

بالتعليمات واألوامر الصادرة عن قيادة الجيش لعدم تفىش 

 األمراض فيما بينهم وبالتايل الحفاظ عىل صحة الجنود.

الفرنسي� بإنشاء املحاجر الصحية باإلضافة إىل اهتمام  •

ملراقبة الوافدين عرب البحر إىل البالد وأيًضا توزيع املنشورات 

الصحية عىل األهايل أدت إىل نمو الوعى الصحي لدى 

املرصي�، كما أن إجراءات النظافة استفاد منها املرصي� إىل 

وقتنا هذا فحًقا قد ساهمت الجهود الفرنسية يف تحس� أمر 

إال أنه لم يفلح الفرنسيون يف اسرتعاء انتباه  ؛ة يف مرصالصح

القاهري� أو إثارة إعجابهم بجهودهم العلمية، بل نجحوا يف 

إزعاجهم وتحريك مخاوفهم وزيادة استخفافهم بهم، حيث 

كانت تلك اإلجراءات التي لجأ إليها أطباء الحملة ورؤساؤها 

عظيمة من  ملنع انتشار العدوى ومكافحة األمراض جهوًدا

أجل املحافظة عىل الصحة العامة يف مرص وكان يالزمهم 

التوفيق يف بعض مساعيهم من فائدة استشارة األطباء 

الفرنسي�، وقبول املعالجة عىل أيديهم، ولكن كانت 

اإلجراءات التي اتخذت للحيطة من وباء الطاعون جعلت 

 املرصي� ينفروا منهم وكانت سببًا يف سخطهم عليهم.

م عاشت مرص سنوات من ١٨٠١ا بعد خروج الحملة عام أم •

الفوىض التي صاحبها إهمال واضح للصحة العامة وذهبت 

عىل أثرها جهود األطباء الفرنسي�، وعاد الناس إىل االعتماد 

مرة أخرى عىل الوصفات البلدية، كما عادوا إىل ممارسة دفن 

 موتاهم وسط األحياء وضاعت جهود األطباء الفرنسي�،

م ١٨٠٥وظل الوضع كذلك إىل أن توىل محمد عيل حكم مرص 

 بدأ يف إنقاذ األمر فاستدعى األطباء األجانب من الخارج.

يف ذلك الوقت لهم ممارسات يلجئون إليها  املرصيونكان  •

بغرض الشفاء من األمراض، من عمل التمائم واالكتفاء 

ىل أحيانًا بزيارة أرضحة األولياء عند املرض وااللتجاء إ

الدجال�، والواقع أن بعض هذه الطرائق قد تجدى يف العالج 

 إما عن طريق املصادفة، أو عن طريق العامل النفيس. 



  
  

                                                                                                                                                              

١٧٠ 
 

 

حة
رو

أط
ض 

عر
 

  ربع سنوية .محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨مارس  – العدد التاسع والثالثين – حادية عشرةالسنة ال 

 

 

لقد نتج عن انتشار األمراض واألوبئة يف مرص الكث� من  •

اآلثار ليس عىل الجانب االجتماعي فقط مثلما يعتقد 

أن  الكث�ون وإنما عىل جميع جوانب الحياة العامة، فنجد

الظروف السياسية التي عانى منها املجتمع سواء يف فرتة 

الحملة أو الرصاعات والفوىض بعد خروج الحملة، أو 

العقبات التي واجهت محمد عىل أثرت بالسلب عىل إهمال 

أمور الصحة، وكذلك الوضع االقتصادي من نقص يف الغذاء 

ب أو املحاصيل الزراعية لعدم وفاء النيل، فكثً�ا ما أصا

املجتمع قحط ومجاعة صاحبه تفىش الوباء، فكان أمًرا 

 طبيعيًا حدوث حاالت وفاة كث�ة جًدا. 

 

ةُ   َخاِمتَ
يف الحقيقة؛ إن املرض كان هو العدو الحقيقي الذي هدد 

وقد نجم عن األمراض االجتماعية يف هذه الفرتة  جنود الحملة،

سيالن كالزنا والرقص من تزايد حاالت املصاب� بالزهري وال

مما أتاح الفرصة إىل حدوث خلل يف كيان املجتمع املرصي 

تسببت فيه فئة خاصة منه وليس املجتمع بأكمله بأن انترشت 

ثم ألحقت  املفاسد من جراء ممارسة الزنا والراقص� والبغايا.

الباحثة بالبحث عدد من الوثائق واملالحق التي استندت عليها 

وكذلك ألحقت بها بعض خالل دراستها ملوضوع الرسالة، 

الصور عن حالة املجتمع يف ذلك الوقت. ولقد استخدمت الباحثة 

الوثائق والوحدات األرشيفية التي وفرت لها مادة علمية وفتحت 

مجال أمامها للتوسع يف املوضوع ولعل أهمها محافظ الحملة، 

وملخصات دفاتر املعية  ألبحاث، ووثائق عابدين،ومحافظ ا

محافظ الذوات، وسجالت محكمة دمياط السنية تركى، و 

الرشعية، ومجلس النظار والوزراء. واعتمدت الباحثة عىل عدد 

 Courrier deمن الدوريات منها كورييه دى ليجيبت (

l'Egyptومجلة  ،ومجلة مرص الحديثة ،) ومجلة الروزنامة

ومرص املحروسة،  ،ويعسوب الطب ،والطبية املرصية ،األطباء

 الرسائل العلمية غ� املنشورة خالل فرتة هذا باإلضافة إىل

البحث، واملصادر التي جعلتني أتفنن يف رسد املوضوع 

وأطلعتني عىل حقائق كث�ة عن الحالة الصحية للمجتمع 

املرصي يف هذه الفرتة من تاريخ مرص مثل علماء الحملة 

)، Description de l'Egyptالفرنسية: موسوعة وصف مرص (

ب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، وكتابات فولني والجربتي: عجائ

 وكلوت بك: ملحة عامة إىل مرص.

 

 

 

 الهوامش
 
حالة مرص االجتماعية يف القرن حلمي محروس إسماعيل: ) ١(

، ١٧٧م، ص١٩٦٧�، آداب إسكندرية، ، رسالة ماجستالثامن عرش

١٨٤. 

أحد الرحالة الفرنسي� الذين زاروا مرص وكتبوا عنها وألف كتابًا،  )∗(

  وقد رجع علماء الحملة إىل هذا الكتاب.

، ترجمة: إدوارد ثالثة أعوام يف مرص وبر الشامس. ف. فولنى:  )٢(

، منشورات دار املكشوف، ب�وت، لبنان، ٢، ط١البستاني، ج

مرص يف كتابات الرحالة ؛ إلهام ذهني: ١٥٧م، ص١٩٤٩

، الهيئة املرصية والقناصل الفرنسي� يف القرن الثامن عرش

 .٣٣٥م، ص١٩٩٢العامة للكتاب، 

الطب يف مرص يف ؛ نهى سعيد: ١٥٥، ص ١فولني: مصدر سابق، ج )٣(

، رسالة ماجست� غ� منشورة، آداب القاهرة، العرص العثماني

 .٧٥، ص٢٠٠٥

م ومكث  ١٧٧٣من أهم الرحالة الذين زاروا مرص، جاء إىل مرص عام  )∗(

أجزاء استعانت به  ٣بها ثالث سنوات ووضع كتابًا عن مرص يف 

، مرص يف عيون فرنسيةالحملة الفرنسية. انظر؛ يارس قطامش: 

  .٢١، ص٢٠١٤الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
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 أستاذ جغرافيا وتهيئة عمرانية

 ١٩٥٥أوت  ٢٠جامعة 

 جزائريةجمهورية الال – سكيكدة

  
;
;
;
;

;
< 

حيث من  ١٩٨٢التي أدرجت ضمن المعالم التاريخية لمنظمة اليونسكو منذ تمثل هذه المدن التاريخية الفريدة من نوعها و

الواجب تدعيم وحماية هوية هذه المدن باستمرار ضد العولمة والتيارات الخارجية وإعادة االعتبار وحماية التراث الذي يعتبر مثاالً 

كزها التاريخية، وضمان تحسين حًيا ع�ى المستوى المتوسطي. وع�ى الفاعلين الجزائريين إيجاد الحلول المال ءمة للحفاظ ع�ى مرا

اإلطار المعيشي للسكان، ومسايرة متطلبات العصر، وهذا مع التشبث القوي بالهوية الثقافية مواجهًة ألخطار العولمة التي 

 تفرضها علينا.

;

 DOI 10.12816/0051267 بجاية واحة تيميمون، فقارة تيميمون، مدينة مازونة،

 
 

 أوًال: واحة تيميمون
في الجنوب الجزائري وبالتحديد في  )١(تقع مدينة تيميمون

منطقة قورارة بوالية أدرار وتلقب بعروس الصحراء كما تتميز 

فريد من نوعه األمر الذي دفع الباحثين  معماريبطابع عمرا�ي 

احات الفرنسيين وقت االستعمار إلى تصنيفها ع�ى أساس أنها الو

أو  الرائعة في شمال إفريقيا. يسمى سكان المنطقة بالتوارق

الرجال الزرق، كما يقال إن اسمهم مستمد من اسم القائد 

المسلم طارق بن زياد، ويعود سبب تسميتهم بالرجال الزرق 

ألنهم يلبسون القماش األزرق ويلثمون وجههم لتفادي غبار 

تيميمون بطابع  الصحراء. تنفرد الواحة الحمراء في مدينة

                                                            
سميت المدينة بهذا االسم نسبة للسلطان ميمون وإضافة تي  )١(

منطقة تيميمون من  بلغة أهل المنطقة تعني تنسب إليه. تتكون
- زقور -الغزال  -الكاف-  بادريان - تاللتمجموعة قصور هي: 

زاوية الحاج  -ويحيا-ب ماسين- اعالمالل  -أغيات  -طارواية
 تمانة -اوالد طاهر -ليشتى -اغنت- بني ملوك- بني مهالل -بلقاسم

 .الواجدة- تاورسيت

الليل" طابع ذو إيقاع موسيقي جميل  فلكلوري هو "أهل

يتضمن المديح الديني والشعر، كما تعرف المنطقة كذلك 

بالعديد من الصناعات التقليدية كالسالل والفضة والحدادة 

وتشتهر بصناعة النسيج وخاصًة زربية فاتيس التي تعدت 

 شهرتها الحدود الجزائرية.
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 ت وتقاليد سكان تيميمونعادا-١/١
 تظاهرة السبوع

تعرف واحة تيميون المدينة الهادئة بتظاهرة السبوع التي 

تقام مرة كل سنة مع حلول درى المولد النبوي الشريف، حيث 

تصبح المدينة منبر للتهليل والمدائح الدينية تنشطها مختلف 

ينة بالنسبة لسكان هده المد الفرق الفلكلورية. كما يمثل السبوع

والمناطق المجاورة لها تظاهرة ثقافية واقتصادية تجدرت في 

التقاليد المحلية مر السنين. ومن الحكايات التي تروى في 

السبوع أن المرابطين عندما نزلوا بالمنطقة أشاعوا  تيميون عن

الصلح واألخوة بين القبائل المتناحرة أنداك وكاعتراف من هذه 

م في إشاعة الصلح والسلم في القبائل بفضل المرابطين عليه

المنطقة يقوم أبناء توات "سكان تيميمون" بزيارة قبور هؤالء 

 الصالحين.

من طقوس هذه التظاهرة التي تقام في هذه المناسبة لقاء 

األلوية الذي يتم في مكان يسمى بـ الحفرة وفي هذا اللقاء تقام 

ما بفوز والرايات الذي يتوج دائ )٢(المبارزة بين فرق األلوية

مجموعة وانهزام أخرى تحت األهازيج والزغاريد. وبعد االنتهاء من 

المبارزة يستلقي الجميع ع�ى الرمال لمدة دقائق وقبل غروب 

الشمس واالنصراف، يتجه الجميع إلى ساقية سيدي الحاج 

بلقاسم لشرب كمية من الماء تبركًا بهذا الوالي الصالح، الذي 

 ذه المنطقة.خدم اإلسالم والمسلمين به

 
 تظاهرة السبوع

 

 

 

                                                            
ل واحدة منها ترمز إلى أحد عبارة عن مجموعة رايات ك: األلوية )٢(

األولياء الصالحين الذين حضروا أول لقاء دعاهم إليه الشيخ سيدي 
الحاج بلقاسم في منطقة حفرة العلم، حيث اقترح عليهم فكرة 
االحتفال باليوم السابع من المولد النبي الشريف بالطريقة التي تقام 

 حالًيا. 

 فقارة تيميمون

يعتمد مبدأ الفقارة أساس ع�ى الحفر في منطقة يوجد بها ماء 

تكون عالية المستوى، يمكن نقل هذه المياه إلى مناطق أخرى 

أقل انخفاًضا عبر قنوات تحت األرض تستخدم للري. يقول 

لذي اهتم الدكتور بهاء الدين الجزائري، ذو األصول السورية، ا

بتاريخ مدينة تيميمون "أصل الفقارة يعود إلى سيدي عثمان 

الذي جاء إلى تيميميون كداعية لتعليم القرآن، إذ تعلم أنظمة 

الري عبر تجواله في العديد من مناطق الشام ونقلها إلى تيميمون 

كثر من ثمانية قرون، أين كان المزارعون يعتمدون ع�ى  قبل أ

ماء يدويًا بالدالء فاستبدل نظام الري القائم الري واألبرا وسحب ال

 بنظام الري بالفقارة.

 
 الفقارة نموذج فريد من نوعه في توزيع المياه بالتساوي

 

 

 ثانًيا: مازونة عبق التارخي
يمتد تاريخ مازونة إلى جدور الحضارات القديمة فكانت منارة 

ها للعلم ومنهال للحضارة برأي المؤرخين والدارسين، فأراضي

الخصبة والغنية وأنهارها أثارت إعجاب الكثير من الرحالة 

الجغرافيين الذين مروا بالمنطقة حيث ذكرها اإلدريسي في قوله: 

"هي ع�ى بعد أميال من البحر شرقي حوض فروخ، بين جبال 

ذات انهار ومزارع وبساتين وأسواق عامرة ومساكن مؤنقة من 

كه وأبا كثرها فوا  نا وسمنا وعسال".أحسن البالد بقعة وأ

 

 أصل تسمية المدينة: -٢/١

يوجد اختالف في تحديد أصل تسمية المدينة، حيث ورد في 

كتاب دليل الحيران لمحمد بن يوسف الزيا�ي أن مازونة هوإسم 

لرئيس قبيلة زناتية تدعى ماسون المعروف باسم رجيس 

ماسينغ جانسين كما يذكر الدكتور موالي بالحميسي فضالً عن 

ات السيد الوكيل يوسف المازو�ي أن مازونة استنبط اسمها مذكر 

من إسم ملكة كانت تمتلك كنزا من النقود يسمى موزونة 

وحكي أن ملكًا حط رحاله أثناء مروره بمازونة بأحد جبالها وكانت 

ترافقه ابنته إسمها زونة فطلب من رجاله أن يحضروا لها ماًء فلما 

 قالوا "ماء زونة".وجدوا المنبع احتكروه ألنفسهم و
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 تاريخ تأسيس المدينة: -٢/٢

حسب المؤرخين فغن تاريخ تأسيس مدينة مازونة يرجع إلى 

العهد الروما�ي مستندين في ذلك ع�ى وجود أثار وقطع من 

النقود الرومانية التي وجدت بالمنطقة وفي هذا الصدد يذكر 

لعربي الرحالة اإلسبا�ي "مرمول" عندما قام بجولته عبر المغرب ا

خالل القرن السادس عشر في كتاباته أن ملزونة مدينة قديمة 

أسسها الرومان مبرهنا ع�ى صحة قوله بوجود أثار ولوحات 

رومانية منقوشة. أما اإلدريسي، فقد حدد بعض التفاصيل حول 

المدينة، وذكر أنها كانت موجودة منذ القدم قبل اإلسالم بحوالي 

ن خلدون يذكر بان مازونة أسست بضعة قرون، غير أن العالمة اب

ع�ى يد عبد الرحمان زعيم مغراوة في القرن الثا�ي عشر ميالدي 

وهوما يقاسمه فيه الرأي صاحب كتاب "دليل الحيران" لمحمد 

لن يوسف الزيا�ي. تقول بعض الدراسات التاريخية أنه عقب 

الفتوحات اإلسالمية لمنطقة المغرب العربي سارع سكان مدينة 

العتناق اإلسالم لتشتهر مدينة مازونة بمدرستها الدينية  مازونة

المختصة في الدراسات الفقهية والتي ذاعت شهرتها في ذلك 

الوقت بكثرة مجالسها العلمية، ونجابة طلبتها، وقريحة مشايخها، 

ومن أشهرهم الشيخ محمد أبوطالب بن عبد الرحمان، المعروف 

مع طلبته في تحرير مدينة بـ "ابن الشارف المازو�ي "الذي شارك 

 وهران من االحتالل اإلسبا�ي.

 أثار مدينة مازونة:  -٢/٣

توجد في مدينة مازونة القديمة أثار قائمة وشاهدة إلى يومنا 

هذا ع�ى عراقتها ومنها محكمة قديمة وعدة مساجد عتيقة يعود 

تاريخها إلى العهد العثما�ي، ومدرسة قرآنية يعود تاريخها ع�ى 

لحادي عشر الهجري، أسست من طرف الشيخ سيدي بن القرن ا

شارف وبها أضرحة لمجموعة من العلماء الذين عاشوا ودرسوا 

في تلك الحقبة كما بني بها مسبح كبير يدعى "تامدة". استخدم 

كمكان للراحة واالسترخاء ويصب في منبع طبيعي ويقع تحت 

 صخور ضخمة، وتحيط به أشجار ومساحات خضراء ذات مناظر

 خالبة 

م ع�ى مسجدين ومقهى  ١٨٣٣توفرت مازونة سنة  المساجد:

ومن جملة  TATAREAU في مذكرة وقد ذكرا هذين المسجدين

 .المساجد التي تأسست منذ القدم فهي ع�ى التوالي

مسجد سيدي محمد الغريب (تايسارت) بني عام  •

  م١٠٠٠

 .1100سجد سيدي عزوز بني عام  •

 .م١٤٥٠مسجد الهدى بوذلول بني عام  •

 م.١٤٠٠عام  مسجد سيدي ع�ي بن لحسن بوماتع بني •

 م.١٦٠٠مسجد سيدي عبد الحق القصبة بني عام  •

 .م١٧٠٠شارف بني عام  مسجد سيدي محمد بن •

 مسجد موالي بسويقا (بوعلوفة). •

 .م١٠٢٩بن الشارف عام  مسجد المدرسة أسسه امحمد •

كز حفظ القرآن العلوم،  بث : إن الزاوية قلعة من قالعالزوايا ومرا

ونوعية العقول، وتربية النفوس، واألخذ بيد األمة نحو السعادتين، 

كل كمال، ولذا كانت الزوايا منتشرة في مازونة وما  ودعوتها إلى

زاوية سيدي بللوش في أوالد سالمة: شهدت هذه  :حولها من بينها

حفظة القرآن، وزاوية سيدي  الزاوية بتخريج الكثير من الطلبة

 الطلبة. ولقد شهد لهذه الزاوية أيضا بتخريج عدد من غالم هللا:

 ثالًثا: جباية تارخي وحضارة 
تعتبر بجاية كباقي مدن المتوسط مستعمرة رومانية حيث 

حكمها الرومان بعد تغلبهم ع�ى قرطاج، ثم اتخذها الوندال 

عاصمة لهم في القرن الخامس تعاقب ع�ى حكمها البربر، 

بن علناس بن حماد بن زيري في الحماديون وأسسها الناصر 

الشمال اإلفريقي في النصف الثا�ي من القرن الخامس الهجري 

لذا تسمى الناصرية نسبة إليه، بعدها حتلها اإلسبان ثم 

الفرنسيون إلى غاية االستقالل. من أبرز معالمها التي بقيت 

ول صامدة في وجه الزمن نذكر سكوار "بورغيدون" وساحة أ

نوفمبر التي تعد بمثابة مركز بجاية القديمة التي ال تزال شاهدة 

ع�ى حضارة الحماديين حيث يلتقي فيها األعيان والزوار الذين 

يتوافدون عليها من كل حدب وصوب كما نجد "القصبة القديمة" 

التي ال تزال تحتفظ بماضي المدينة وتاريخها الذي نحته ابن 

طالب وباحث  ٧٠٠٠أتيها أزيد من خلدون وتحولت إلى مكتبة ي

يطالعون في نفس القاعة التي كان ابن خلدون يقدم فيها دروسه 

 منذ قرون، والتي بناها الموحدون في القرن الثا�ي عشر.

المرور ببجاية أيًضا يقتضي أال يغادرها الزائر دون المرور 

بقرية "إغيل ع�ي" موطن الكاتبة الكبيرة الطاووس عمروش التي 

بين حضارة الشرق والغرب هذه القرية التي تطل ع�ى  جمعت

منطقة الصومام وإفري وازالقن، التي شهدت انعقاد مؤتمر 

 الصومام التاريخي أثناء الثورة التحريرية.

مغارة أوقاس، يستحيل ع�ى أي زائر أن يدخل مدينة أوقاس 

كلم من مدينة بجاية في اتجاه الساحل  ٣٠المتواجدة ع�ى بعد 

أن يغادرها دون أن يعرج ع�ى النفق الكبير الدي يفتح الشرقي 

أبوابه نحو الدهاليز المتشابكة والتي تسمى بالمغارة العجيبة 

بأقواس، حيث صنفت من عجائب الدنيا المصنفة مؤخًرا في 

إسبانيا. في هذه المدينة تتيح الفرصة لكل إنسان أن يقوم برحلة 

رار وعجائب صنعتها إلى أعماق األرض ليكتشف ما تخفيه من أس

يد الطبيعة، ونقصد بذلك التماثيل الغربية للصواعد والنوازل 

متر من سطح األرض، لتصل بزائرها  ١٢٠التي تتواجد ع�ى عمق 

إلى نهر يدعى بنهر األما�ي إلى غاية الوصول إلى ممر ضيق جًدا 

يضطر كل زائر إلى االصطفاف الواحد أمام األخر قبل أن يحطوا 

استوديو صغير تنبعث منه قطع موسيقية كالسيكية الرحال في 

رائعة بمجرد الضرب ع�ى إحدى تلك الصواعد بقطعة حجرية 

 صغيرة.
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 مغارة مدينة ازالغن

 

 الحضيرة الوطنية ليما قورايا

"يما قورايا" الحصن األسطوري ألجمل موقع سياحي في 

ْن المنطقة اختلفت بشأنه التفاسير والروايات التاريخية بين مَ 

) ولًيا صالًحا أخرهم امرأة تدعى ٩٩يقول إن مدينة بجاية لها (

حكمت المنطقة، وَمْن يقول إن قورايا امرأة جاءت مع  قورايا""

االستعمار اإلسبا�ي ودخلت اإلسالم، ودافعت عن المدينة لتستقر 

بها وتصبح قديسة. ولكن ال شيء من هذه الروايات مؤكد حتى 

أجمل موقع سياحي يزوره السياح من اآلن، ويبقى حصن قورايا 

ربوع الوطن وخارجه سنويًا تبركًا بسر المرأة األسطورة التي تبدو 

من بعيد في شكل صخرة جبلية ع�ى هيئة امرأة نائمة رأسها 

باتجاه القبلة، وقد أقرت الدراسات األخيرة لمهندسين معمارين 

ح أن الحصن الذي شيده الفرنسيون يحتوي في داخله ع�ى ضري

كتشافهم لقبة بداخلها.  قورايا بعد ا
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 َمةُ ُمَقدِّ 
البرشـيّة قـد كُتـب يف العقـود  تـاريخأّن ال يختلف اثنـان يف 

ــالرتكيز عــىل املستضــعف�  األخــ�ة "مــن أســفل إىل أعــىل"، أي ب
واملســتغل� واملحــروم�...، يف املجتمــع، وذلــك بغايــة إبــراز دور 

فتكـون  أّما كتابـة التـاريخ )١(الطبقات الشعبية يف تاريخ كل بالد.
أي بــالرتكيز عــىل دور النخــب وتحديــًدا  "مــن أعــىل إىل أســفل"،

عــىل الكتابــة التاريخيّــة منــذ  هيمنتهــاالسياســيّ� مــنهم، ورغــم 
ــوك والخلفــاء  ــل املل العصــور القد�ــة و"التأســيس" لهــا مــن قب
والسالط� والرؤساء والكهنة... الـذين كتـب بعضـهم يوميـات أو 
 مذكرات وس� ذاتيـة... خاصـة بهـم، مسـتعين� مبـؤرّخي الـبالط

 والقرص والكنيسة، فإنها تبقى محدودة. 
غ� أنـه منـذ مطلـع الفـرتة املعـارصة �ـا هـذا الجـنس مـن 
الكتابة يف األوساط السياسية بنسق مطّرد، سواء يف أوساط امللوك 

، )٢(ورجاالت الدولـة... املسؤول�واألمراء والرؤساء والوزراء وكبار 
� الذين شـغلوا الشـأن أو يف أوساط املقاوم� واملناضل� والنقابيّ 

 العام والحياة السياسية لفرتات متفاوتة من حيـث املـّدة واألداء.
ومل يشّذ السياسيّون بالدول العربية عن هذا املنحى. فقد الحظنا 
منـذ خمسـينيات القــرن املـايض اهت�ًمـا غــ� مسـبوق بالتــاريخ 

خيّة، وإقباالً عىل كتابته. ورغم أهميّة الكتابات واإلصدارات التاري
ــة  ــات) أو الخاّص ــن الحكوم ــادرة ع ــا (الص ــمية منه ــواء الرس س
(الصادرة عن السياسيّ� عـىل نفقـتهم الخاّصـة)، فـإّن مضـمونها 
ـامة العلميـة  لألسف مل يُكتب بالقدر الكايف من املوضوعية والرص
ومل يتّم تفكيك وتحليل اآلليات والديناميات املتصلة بـه وخاّصـة 

الفاعلة فيه والتي أسـهمت بشـكل  التعريف بجميع الشخصيّات
أو بآخر يف صنعه مـن: مناضـل� ومقـاوم� ونقـابيّ� وحقـوقيّ� 
ورجال دولة ودبلوماسيّ�...، أو مـن مكّونـات الطبقـة السياسـية 
واإلدارية الذين اعتلوا سّدة الحكم مبختلف األقطار العربية منـذ 

قبيل الحرب االستع�رية األوروبية ( تاإلمرباطوريااستقاللها عن 
ــع  ــذ مطل ــريب ومن ـق الع ــدول املرشـ ــبة ل ــة بالنس ــة الثاني العاملي

 الخمسينات بالنسبة لدول املغرب العريب).
وقد تنوعت الكتابات التاريخيّة لهؤالء السياسيّ� فرتاوحـت  

بــ� الكتــب واملــذكرات والســ� الذاتيــة والخطــب واملحــارضات 
اهموا يف صـنعها واملقاالت والحوارات...، حول األحـداث التـي سـ

(خالل فرتة الكفاح الوطني) أو املناصب واألدوار التـي اضـطلعوا 
ـقًا ومغربًـا منـذ فجـر  بها يف أجهزة الحزب والدولة بدولهم، مرش
استقاللها. ومل يشـّذ السياسـيّون التونسـيّون منـذ فجـر اسـتقالل 
البالد عـن هـذا االتجـاه. لهـذه األسـباب وبحكـم اشـتغالنا عـىل 

-١٨٨٠نسية العرصيّة قُبيل وإبّان الفرتة االستع�رية (النخبة التو 
فقد اسرتعى انتباهنا كـرثة الكتابـات  )٣() ومطلع االستقالل،١٩٥٦

التاريخيّة للسياسيّ� بتونس املستقلّة. وهو يف املطلق مؤّرش هام 
عــىل نضــج النخبــة السياســية التونســية وأهميــة حّســها الثقــايف 

هـذه نفسنا دراسة واستقراء وتفكيك والفكري...، لذلك آلينا عىل 
 "الظاهرة" امللفتة لالنتباه.

وال نهدف من خالل دراستنا هـذه التطـرّق إىل أشـكال األداء 
الســيايس لهــؤالء السياســيّ� أثنــاء وجــودهم يف الســلطة، وذلــك 
بالحكم لهم أو علـيهم والتحقيـب ملختلـف الفـرتات واملحطـات 

ملـادة  الرسـميةإىل الـربامج وال  ٢٠١١و ١٩٥٦التي مّروا بهـا بـ� 
التعليم لدراستها وتحليلها من قبـل  التاريخ يف مختلف مستويات

ــة  ــائله البيداغوجي ــيم ومناهجــه ووس ــاريخ التعل ــ� يف ت املختّص
(يف إطار ما يعرف بربنامج األستاذ  ١٩٥٨بتونس منذ تَْونََسِتِه سنة 

، بقــدر مــا نســعى إىل التعــرّف عــىل أشــكال محمــود املســعدي)
تابتهم للتاريخ، بدًءا بالفرتة االستع�رية مروًرا مب�رستها للحكم ك
وصوالً إىل خروجهم نهائيًا من السـاحة  –وهي محور اهت�منا  –

 السياسية.

أوًال: مدخل تارخيي: (السياسّيون يف تونس 

 المستقّلة: مالحمهم وأدوارهم)
 ما املقصود بالسياسّي�؟ -١/١

 إشكالّية املفهوم:
 لغة: 

: السياسيّون والساسة مـن فعـل سـاَس املعا�سب قاموس ح
: اِْهـتَمَّ  َوابَّ [ُسْسُت، أَُسوُس، ُسـْس، مصـدر ِسيَاَسـٌة] وَسـاَس الـدَّ
 : ــالَحقِّ ــاِس ِب ــوَر النَّ ــا وَســاَس أُم ــاِء ِبَه ــا َوتَْرِويِضــَها واالْعِتَن ِبَرتِْبيَِتَه

يَفَها. و  ق تََدبَّرََها، تََوىلَّ تَْدِب�ََها َوتْرصِ ياسـة، متعلـِّ َمْن يعمل يف السِّ
بإدارة الّشؤون العاّمة وتنظيمها سياّيس محّنك/مخرضم... جـاء يف 
لســان العــرب البــن منظــور أن السياســة مصــدر للفعــل ســاس 
 يسوس، وساس األمـر سياسـة: قـام بـه، وسوسـه القـوم: جعلـوه

صـاحب القـاموس  -مجد الدين الفـ�وز آبـادي ويقوليسوسهم. 
ُت الرعيّـة سياسـة، أي أَمرْتَُهـا ونَهيْتَُهـا. وقـال ابـن ُسسْ  -املحيط 

أي يتعهــده مبــا يصــلحه والسياســة فعــل  ءاليشــحجــر: يســوس 
 السائس الذي يسوس الدواب سياسة، أي يقـوم عليهـا ويروضـها،

 والوايل يسوس الرعية أي يأمرهم.
ــل  ــو ارسائي ــان بن ــيف: "ك ــوي الرش ــديث النب ــاء يف الح وج

 .ك� يفعل الوالة بالرعيّة أمورهميتولون  يسوسهم أنبياؤهم"، أي
ــول  ــرب، تق ــعر الع ــتقاتها يف ش ــة ومش ــة سياس ــ� وردت كلم ك

"ومعاصم للهالك� وساسـة قـوم محاشـد". ويقـول أبـو  :الخنساء
"يسوسون األمور بغ� عقل فينفـذ أمـرهم ويقـال  :العالء املعري

غضـبوا "يسوسون أحالًما بعيًدا أناتها وإن  :ساسة". وقال الحطيئة
وبشكل عام �كن القول إّن السياسـة يف  )٤(جاء الحفيظة والجّد".

اللغة العربية تش� إىل معنى الرياسة والقيادة والـذكاء والفطنـة 
ويف القــواميس الغربيــة مرادفهــا هــو كلمــة  .والكياســة والــدهاء

"Policy ـــّن ـــة كف ـــي السياس ـــا " وتعن ـــوم به ـــة يق أو كم�رس
 السياسيّون.

 اصطالًحا:
اسة هي السعي للسلطة من أجل بسـط النفـوذ. وعـىل السي

هذا الهدف (بسط النفوذ). إالّ أّن هنـاك  حولالرغم من االتفاق 
اختالفا حول الهدف من بسط النفـوذ، فبيـن� يـرى الـبعض أنّـه 
لتحقيق مصالح ذاتية، يرى آخرون أّن الهدف هو السـعي لتلبيـة 

اسـة هـي فـّن والسي .حاجيات املجتمع، وتحقيـق الصـالح العـام
الخداع أي "فّن حكم البرشـ عـن طريـق خـداعهم" وهـي املكـر 
والخداع واملساومة. والسيايس هـو الـذي يجيـد املكـر والخـداع. 
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وكل� كان السيايس مخادًعا، كـان ناجًحـا وقـادًرا عـىل االحتفـاظ 
 )٥(بالسلطة لفرتة أطول.

وعموًما لـيس املقصـود بالساسـة والسياسـيّ� قطعـا بالفئـة 
كمة املمسكة بدواليب الدولة واإلدارة. لكن قناعتنا هم مـن الحا

كانوا أيًضا خارج الحكم. وتأكيدا لذلك �يّز عامل االجـت�ع ورجـل 
-Vilfredo Pareto "(1923االقتصاد االيطايل "فيلفريدو باريتو "

�يّز ب� فريق� مـن السياسـيّ�: فريـق يَْحُكـُم وفريـق ال  (1848
ــت ــُم. ويف الوق ــاكم يف  يَْحُك ــق الح ــارص الفري ــُد عن ــذي يَُجاه ال

املحافظــة عــىل مكــانتهم، فــإّن عنــارص الفريــق الــذي ال يحكــم 
يُجاهدون يف إتعاب الفريق الحاكم والتصدي له بشـتّى األشـكال 
والطّرق والوسائل بغايـة إزاحتـه وافتكـاك مكانـه، أي مـا يوافـق 

مـن تحـدث  بلغتنا اليوم باملعارضة. فكان "فيلفريدو باريتو" أّول
عن الّنخبة السياسية ىف القرن التاسع عرش. أّمـا "ڤايتـانو موسـكا 

"Mosca Gaetano) "ــ١٩٤٤-١٨٥٨ ــيّا وعاملً ــفه سياس ا )، فبوص
تطـوير نظريـة الّصـفوة  ا إيطاليّا، فقد كان له الفضـل يفوصحفيّ 

 Une Classeومصطلح ما يعرف اليـوم بــ "الطبقـة السياسـية "
politiqueنب كل من "فيلفريدو باريتو" و "روبار ". فكان إىل جا
" مـن مؤّسيسـ "املدرسـة االيطاليـة Robert Michelsميتشـيلز "
 ".Italian School of Elitistsللّصفوة "

وتأكيــًدا لــذلك صــّنف بعــض علــ�ء الّصــفوة ويف مقــدمتهم 
االيطــايل "بــاريتو" وعــامل االجــت�ع األمــرييك "شــارل رايــت ميلــز 

"Charles Wright Mills ")ــية ) ١٩٦٢-١٩١٦ ــة السياس الّنخب
" ونخبـة غـ� Une élite au pouvoirصـنف�: نخبـة حاكمـة "

" وأنّه �كن لهـذه Une élite en dehors du pouvoirحاكمة "
األخ�ة أن ترتقي إىل الحكم والعكس بالعكس. ك� �كن لرشائح 
أو فئات مـن الّصـفوة السياسـية أن تحتكـر السـلطة االقتصـادية 

عن نفسها دون تعريف أو وعي بكونها ج�عات أو رشائح  فتعّرب 
. ومــن هــذا املنطلــق ومــن األجــدى أال "Médiatricesوســيطة "

تقترص دراسة السياسيّ� والنخبة السياسية عىل الطبقة الحاكمـة 
وإقصاء الطبقة غ� الحاكمة، ألّن أدوار وتجربة العديـد مـن بـ� 

اجهة الثانية" و"الثالثة" وحتى هؤالء الفاعل� الخلفيّ�" أو يف "الو 
أفضـل  "ڤايتـانو موسـكا"يف الصفوف الخلفيّة، قد تكـون حسـب 

أداًء وأجدى وأنفـع للـبالد وللمجتمـع أحيانًـا مـن أدوار الطبقـة 
 )٦(الحاكمة.

لكّل ما تقّدم سوف لن نقترص يف دراستنا عىل عنارص النخبـة 
موقـف بعـض األسـ�ء والوجـوه  الحاكمة فحسب، بـل سـندرس

السياسية من نظ�تها القابعة خارج سّدة الحكم يف مواقع نضـال 
اجت�عي ونقايب وثقايف بالقول والفعل وخاّصة بالقلم عرب الكتابة 

 والتدوين والتحرير...، يف الحقل التاريخي.
 مالمح السياسّ� يف تونس منذ مطلع االستقالل: -١/٢

لحقيقيّـة هـي يرى أحد خرباء القانون أّن "الّنخبة السياسيّة ا
التي �كن أن تحمل قيمـَة تغيـ� سـيايس حقيقـي، وهـي نخبـة 
تفرزها عمليّة النضال الجمعـّي مـن وسـط الج�هـ�". واسـتناًدا 
لهذه املقولة فإّن ميالد الّنخبة السياسيّة قد ارتبط أوالً وقبل كـل 
يشء برشط النضال السيايس زمن االستع�ر. وبالتايل ومـن وجهـة 

يس باإلمكان الحـديث عـن نخبـة سياسـيّة تنشـأ يف نظره فإنّه "ل
غــرٍف مغلقــٍة يف العاصــمة، أو يف حضــن الحكــم التســلّطّي، ثــّم 

تسعى إىل إنشاء جسور مع الج�ه�، التي ال تستجيب، ولها كلُّ 
الحّق يف أالّ تسـتجيب، ثـم ال تخجـل هـذه "الّنخبـة" مـن اتهـام 

ح السياسـيّ� يف مالمـف� هي  )٧(الج�ه� بالسلبيّة والخنوع... ".
 تونس املستقلّة؟

ــتع�ر  ــرتة االس ــل ف ــونس قب ــيّ� يف ت ــإّن السياس ــذك� ف وللت
الفرنيس، من رجـال الدولـة واملخـزن املنترشـين يف كامـل أنحـاء 
البالد، ال سيّ� باملدن والقرى والتجّمعـات السـكنيّة الكـربى. أّمـا 

ع�ء األريــاف مــوطن القبائــل البدويّــة، فقــد كانــت خاضــعة لــز 
القبائــل والعشــائر أو املحــارب� الــذين كانــت تــربطهم عالقــات 
وطيدة ببعض رجال الدين والتجـار والوسـطاء باملـدن... وكانـت 
هــذه الج�عــات تحكــم وفــق عالقــات أبويـّـة مبنيّــة عــىل مبــدأ 

العصبيّة القبليّة... وكانـت  لدو� القائم عىل"الرئاسة" باملعني الخ
 القبليـة التـي غالبـا مـا تعطـي متيّـزا تستمّد نفوذها من القوان�

 القبيلة. الرتبة أو السّن أو االنت�ء إىل لج�عات بعيِنها حسب
ــنظم  ــدماج ال ــة ان ــ وبداي ــتع�ر الفرنيس ــول االس ــع حل وم
التقليدية يف املنظومـة الغربيـة الحديثـة، بـرزت للوجـود وجـوه 
 جديدة َ�َْت مع ظهور املؤّسسات الحديثـة. كـ� سـاهم التعلـيم

ــادين  ــع املي ــدة يف جمي ــيّة جدي ــب عرص ــروز نخ ـي يف ب العرصـ
واملجاالت: مالّكون وتّجار كبـار، محـامون، أطبّـاء، رجـال تعلـيم، 

ومــن بــ� هــؤالء تشــّكلت  )٨(صــحفيّون، صــناعيّون، موظّفــون...
النخبة السياسـية العرصـيّة الوطنيّـة التونسـيّة التـي نـادت، أوال 

الد ثّم بالنضـال السـيايس ضـد بترشيك األهايل يف إدارة شؤون الب
املســتعمر، تــارة باملفاوضــات، وتــارة أخــرى بالتظــاهر واإلرضاب 

إىل غايـة  ١٩٥٢والعصيان املد�...، وأخـ�ًا بالكفـاح املسـلّح بـ� 
الل واالسـتق ١٩٥٤جويليـة/يوليو  ٣١انتزاع االستقالل الداخيل يف 

 . ١٩٥٦مارس/آذار  ٢٠التم يف 
النخبة السياسية مدينـة يف نشـأتها  ههذوإحقاقًا للحّق، فإّن 

للمدرسة االستع�ريّة عـىل حـد قـول الـزعيم الجزائـري فرحـات 
عبّاس الذي اعرتف بالتـأث� الـذي مارسـته املدرسـة عـىل سـلوكه 
وطريقة تفك�ه يف أبلغ عبارة بقوله: "ح� كنت أبلغ مـن العمـر 

مع اثني عرش سنة كنت أعُدو يف الحقل حايف القدم� دون أن أس
كلمة واحدة مـن الفرنسـية، ال فـرق يف ذلـك بينـي وبـ� راعـي 
املاشية يف قريتنا. واليـوم بفضـل املدرسـة رصت قـادًرا عـىل بنـاء 
أرسة وتربية أوالدي، ك� رصت قادرا عىل أن أعـيش وأمـوت مـن 

 )٩(أجل وطني...".
ولعّل هذا ما يفّرس عدم تجانس السياسـيّ� التونسـيّ� فهـم 

. فاجت�عيا هم من رشائح ال نخبة سياسية واحدةنخبت� و سليلو 
اجت�عية ومهنيّة مختلفة، حتى وإن كانوا من حاميل الشـهادات 
ــيادلة  ــاء، ص ــامون، أطبّ ــرّة: مح ــن الح ــحاب امله ــن أص ــا م العلي

ــيم يف مقدمــة  …ومهندســ� ــار أعــوان اإلدارة ورجــال التعل وكب
باين: مـن محرتفو العمل السيايس الخالص. وعلميّا لهم تكوين مت

خّريجي جامع الزيتونة املعمور وفروعه ومـن خّريجـي املـدارس 
واملعاهد والجامعات العرصية بتونس وفرنسا. مبعنـى أنـه �كـن 

واحدة تقليديّة وأخرى عرصيّة، وذلك خالفا تصنيفهم إىل نخبت�: 
ملا كانت عليه الحال خـالل الفـرتات البعيـدة السـابقة لالحـتالل 

يف هذه النخبـة السياسـية العرصـيّة التونسـيّة  الفرنيس. واملتأّمل
يالحظ أنّها مل تقترص عىل العنرص الرجـايل فحسـب، بـل شـملت 
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أيضا العنرص النسايئ (ولو بأعـداد قليلـة) بتشـّكل نخبـة نسـائيّة 
منذ الفـرتة االسـتع�ريّة وتحديـدا منـذ مطلـع ثالثينيـات القـرن 

ارها. وقد تـدّعم العرشين، رغم كرثة العراقيل والّصعوبات يف مس
وزن وحجم هذه النخبة بالخصوص خالل فـرتة مـا بعـد الحـرب 

 العاملية الثانية ومطلع االستقالل. 
وقد ساهمت سياسة التعليم العمومي التي أرستها فرنسـا يف 

بقسط كب� يف تطّور الفتـاة التونسـية املسـلمة  ١٨٨٣تونس منذ 
ولـو  –لعموميـة وارتياد أجيال متعاقبة من التلميذات املـدارس ا

، بســبب كــرثة الّصــعوبات والعوائــق –باحتشــام وبنســق بطــيء 
الذاتيّة واملوضوعيّة. وقـد سـمح ذلـك منـذ منتصـف الثالثينـات 
بتشّكل نواة لنخبة نسائية عىل الّسـاحة، مبـا للكلمـة مـن معـا� 
ودالالت. ونتيجة لذلك مل تتأّخر املرأة عن احتالل مكان لها ضمن 

ىل جانب أخيها الرّجل واالضطالع بـأدوار هامـة النخبة العرصيّة إ
يف الحركة الوطنيّـة ثـّم يف بنـاء الدولـة وتحـديث املجتمـع بعـد 

وخالفًا لتعليم الفتى، كانت مس�ة تعليم البنت التونسـيّة  .١٩٥٦
املســلمة عــىل الــنمط العرصــي "طويلــة" و"عســ�ة" إن مل نقــل 

�عيـة والدينيـة... "شاقّة"، بحكم كـرثة املحـاذير والعراقيـل االجت
لكن يف املقابل سمحت "تضـحيات" الفتيـات التونسـيات بنشـأة 

 وتشّكل نخبة نسائيّة عرصيّة تونسيّة. 
ورغم كونها أقّل عدًدا وانتشاًرا من نظ�تها "الرجاليّة"، فإنّهـا 
مل تكن تقّل عنها كفـاءة واقتـداًرا وإشـعاًعا مل تغـب عـن الشـأن 

القريـب منهـا وتحديـًدا هياكـل  العام وعـامل السياسـة واملحـيط
ـــوري  ـــع الدس ـــتوري والتجّم ـــزب الدس ـــاكم (الح ـــزب الح الح
الد�قراطي) واملنظّ�ت الوطنيـة ويف مقـدمتها االتحـاد القـومي 
النسايئ واالتحاد العام التونيس للشغل، رغم حضورها باألساس يف 
التعليم والصّحة والقضاء املحاماة... ونضالها أساًسا يف الجمعيـات 

املنظ�ت الوطنية كاالتحاد النسايئ االسالمي والكّشـافة ومجـايل و 
ــة... زمــن االســتع�ر، قبــل أن  اإلغاثــة والطفولــة ومقاومــة األميّ

تلتحق بسّدة الحكم منذ مطلـع االسـتقالل عـىل رأس املـنظ�ت 
الوطنية ويف مقدمتها االتحاد القـومي النسـايئ التونيسـ وهياكـل 

ركزية والديوان السيايس) والبلديات الحزب الدستوري (اللجنة امل
ملركزيـة... منـذ مطلـع ومجلس األّمة ومجلس النـواب واإلدارات ا

 االستقالل. 
و�كن أن نذكر من ب� عنارص النخبة السياسية النسائية كل 
من: رشيفة املسعدي، رشيفة السعداوي، راضية الحـداد، فتحيـة 

بـن عـّ�ر، درّة املختار مـزايل، أسـ�ء الربـاعي بلخوجـة، وسـيلة 
والقامئة تطـول. ورغـم اخـتالف االنـت�ء  بوزيد، جليلة حفصيّة...

االجت�عــي للسياســيّ� التونســيّ� واخــتالف تكــوينهم العلمــي 
كانوا متجّذرين يف محيطهم الـوطني والثقايف واأليديولوج...، فقد 

كــ� متّكــن غــالبيتهم مــن ومنفتحتـ� عــىل محــيطهم الخــارجي. 
ألجهزة العرصيّة لدولة االستقالل. ومل يكـن هـذا االنصهار ضمن ا

ــة تحقيــق بعــض "املغــانم"  ــا عــن مقابــل أو بغاي االنــدماج بحث
واملنــافع املاديــة الشخصــيّة واملحافظــة عــىل مــواقعهم يف دولــة 
االستقالل، بدافع الحفاظ عىل وحـدة ومتاسـك "األّمـة التونسـية" 

  وبناء البالد وتطوير املجتمع والنهوض به.
 
 

 ومنزلقات الكتابة التاريخّية من طرف السياسّي�: صعوبات-١/٣
يواجه السياسيّون املهوسـ� بالتـأريخ والكتابـة التاريخيّـة يف 
جميع البلدان واملجتمعات عديد الّصعوبات التـي ال �كـن لهـم 

ومن أبرز  التخلّص منها، سواء قبل، أثناء أو بعد كتابتهم للتاريخ،
 هذه الّصعوبات: 

 "منزلقات" البيوغرافيا والّس�ة الذاتّية: -١) ١/٣(
تُعّد كتابة الّس�ة الذاتيّة نوعا من املخاطرة واملغـامرة. فهـي 

" صعب، بـل "مقـامرة" و"ورطـة" كـ� وصـفها Un Pari"رهان "
وسبب ذلك أّن البيوغرايف  )١٠("،François Dosse"فرنسوا دوس "

ــد ا ــي يري ــاح الشخصــيّة الت ــك مفت ــه أن �تل ــا ال �كن ــأريخ له لت
والتعريف بها وتخليـد اسـمها وذكراهـا لألجيـال القادمـة. فعـامل 
النفس ولو قّىض عرشين سنة يف دراسة حالة ما، لـن �تلـك أبـًدا 
مفتاحها، والبيوغرايف أيًضا ال �كنه الوصول إىل حقيقة الشخصيّة. 
لهذا نجد بيوغرافيات متعّددة حـول نفـس األشـخاص، لـيس ألّن 

ــق  باكتشــاف أرشــيفات أخــرى، وإّ�ــا لوجــود أســئلة األمــر يتعلّ
وإشكاليّات جديدة قابلة للطّرح وفق اخـتالف الـّرؤى واملواقـف 
واملقاربات ب� األشخاص حول مسألة أو قضيّة مـا. وتـزداد هـذه 
الصعوبات تعقيًدا إذا ما كان كتّاب البيوغرافيات مـن السياسـيّ� 

فالنتـائج التـي  مه� اختلفت جنسـياتهم وتوجهـاتهم السياسـية.
يتوّصل إليها السيايس تبقى بال ريب غـ� نهائيـة ومفتوحـة أمـام 
دراسات املؤرخ� وقابلة لإلضافة واإلثراء والنفي والتأكيد... ومـن 
املستحيل الوصول إىل حقيقة وعمق الشخصية قيد الدرس وفـّك 
جميــع رموزهــا وخفاياهــا لعديــد األســباب لعــّل أبرزهــا ذاتيــة 

ــاز  ــوانحي ــت�ئهم  يةونرجس ــم ان ــة بحك ــاء الكتاب ــيّ� أثن السياس
 أليديولوجيا وأحزاب وعائالت سياسية بذاتها.

ــا  ــة واألن ــا الذاتي ــّخم فيه ــابتهم تتض ــة كت ــإّن غالبي ــذلك ف ل
والسقوط يف استعراض بطوالتهم وإنجازاتهم وأدوارهم يف صناعة 
ــض  ــن دور بع ــل م ــل التقلي ــة، مقاب ــداث التاريخيّ ــض األح بع

رى مـن أحـزاب وتنظـي�ت وانـت�ءات فكريـة الشخصيّات األخـ
وأيديولوجية أخرى وتجاهل ذكر بعـض األحـداث التـي مل يشـاوا 
فيها أو كانت لهم منهـا مواقـف سـلبية ومثـ�ة للجـدل. وبـذلك 
تصبح الكتابة البيوغرافية من طرف السياسيّ� "مقـامرة" ورضبًـا 

بًا، إن مل من رضوب الرّهان البيوغرايف الذي يَُعّد كسـبه أمـرًا صـع
نقل يستحيل إدراكه، لكونه قـد يصـبح يف نهايـة املطـاف "رهانًـا 
خاًرسا" مثل� ذهب إىل ذلك مخـتّص البيوغلرافيـا "فرنسـوا دوس 

"François Dosse.")١١( 
استخدام السياسّي� للمصادر التاريخّية وغيابها  قلّة-٢) ١/٣(

 أحيانًا:
خدم السياسـيّون خالفًا للمؤرخ� والباحث� املختص�، ال يسـت

ــة املعــارصة املصــادر  ــ� الحديث ــأريخهم للفرتت ــابتهم وت ــد كت عن
التاريخيّة مـن أرشـيفات ووثـائق أصـلية باألرشـيفات العموميـة 
والخاصة مراكز البحـث واملكتبـات الوطنيـة ومقـاالت ودراسـات 
ــا.  ــونس أو خارجه ــواء يف ت ــدوريات...، س ــحف وال ــادرة بالّص ص

عىل ذاكرتهم الشخصية وما يستقونه  فيكتفي غالبيتهم باالقتصار
من معلومات وشهادات من أصدقاء لهم أو من مناضـيل وكـوادر 
األحزاب والتنظي�ت التي ينتمون إليهـا. وكـ� هـو معلـوم فـإّن 
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الشهادة الشفوية تبقى عرضة للتأويل والتفخيم والتقليل فتكون 
 بتهم غ� موضوعية ومنقوصة عامة.حصيلة كتا

الوقت الذي �كن للسياسيّ� بالدول العربية  ويف املقابل ويف
ــية  ــات الشخص ــدة وامللف ــاذ إىل األرص ــونس النف ــا ت ــن بينه وم
باألرشيفات العموميـة بطـرق مختلفـة عـرب عالقـاتهم الشخصـيّة 
ــات  ــن الكرتون ــون م ــزب فينتق ــة والح ــلب الدول ــبهم ص ومناص
ــّذ ويطيــب" لهــم، فغــّن املــؤرخ�  ــائق... مــا "يل وامللفــات والوث

احث� العاديّ� يصطدمون بسطوة القوان� املنظمة لألرشـيف والب
 ٦٠و  ٧٠سنة (الذي تّم الحّط فيه إىل مدة  ١٠٠العمومي: قانون 

سنة بالنسـبة  ٣٠سنة حسب البلدان) بالنسبة لألشخاص وقانون 
للهياكل والجمعيّات واملنظ�ت. ويف غياب اطالع السياسيّ� عـىل 

اإلخباريّــة الخاصــة بــالفرتة التــي  األرشــيفات والّصــحافة واملــادة
يؤرخــون لهــا مــن إنتــاج أديب وفكــري وســيايس ودينــي...، تبقــى 
ــد تتحــّول إىل "مــرآة مشــّوهة"، مــن  ــل ق ــاتهم منقوصــة، ب كتاب
الرضوري استغالل املادة الواردة بها بكل حذر من قبل البـاحث�. 

ابات وتبًعا لذلك فإّن مقارعة املؤرخ� والباحث� لكل ما يرد يف كت
إن أمكـن ذلـك  –السياسيّ� بأنواع أخرى من املصـادر والوثـائق 

  !، يصبح أمرًا ال مناص منه–بطبيعة الحال 
ــري  ــدخل النظ ــذا امل ــة ه ــول يف خامت ــن الق ــا �ك  –عموًم

التاريخي، أّن النخبة السياسـية بالعـامل العـريب وبتـونس تحديـدا 
التونسيّ� مطلـع "ظاهرة" تاريخيّة قد�ة جدا. ك� أّن السياسيّ� 

االســتقالل رغــم أنهــم مل يكونــوا متجانيســ االنــت�ء االجت�عــي 
 –والتكوين الفكري واأليديولوجي والسيايس، فقد قدم غـالبيتهم 

تضـحيات ونضـاالت وكانـت لهـم مـواقفهم  -باستثناء قلّة منهم 
وأدوار هامة يف مقاومة االستع�ر الفرسني زمـن الح�يـة. وهـو 

�كننا من الحديث عـن نخبـة سياسـية بتـونس معطى ال يجعلنا 
املســتقلة يف صــيغة املفــرد، بــل عــن "نَُخــٍب" سياســية يف صــيغة 
الجمع. وكـ� أرشنـا إليـه آنفـا فـإّن حضـور هـؤالء السياسـيّ� مل 

، عـىل الحضـور يف ٢٠١١يقترص منذ مطلع االسـتقالل وإىل غايـة 
حــزب الحقــل الســيايس واحتكــار املناصــب القياديــة يف أجهــزة ال

واإلدارة والدولــة...، بــل بحكــم كــونهم كــانوا فــاعل� يف التــاريخ 
سنة من حكم بن  ٢٣للعقود الثالثة من الحكم البورقيبي وطيلة 

عيل، فقد تاقوا لكتابة تاريخهم وتاريخ تونس زمـن وجـودهم يف 
حلبة التاريخ وسّدة الحكم. فـ� هـي أسـباب اهـت�مهم بكتابـة 

 شكال وحصيلة الكتابات الصادرة عنهم؟التاريخ، أهّم كتاباتهم، أ 

ثانًيا: السياسّيون يطرقون باب التارخي: زمن 

 )١٩٨٧-١٩٥٦احلكم البورقييب (
 )١٢(ون:تاريخ يكتبه املُنترصُ  -٢/١
 تغييب بورقيبة لخصومه من التاريخ الوطني: -١) ٢/١(

ــدوات...، املتصــلة  ــل يف الخطــب واملحــارضات والن إّن املتأّم
عارص وبتـاريخ الحركـة الوطنيـة تحديـًدا يلمـس بتاريخ تونس امل

كرثتها وتـواتر صـدورها وتنظيمهـا بانتظـام عـىل امتـداد العقـود 
 الثالثة من الحكم البورقيبي.

 

منــذ االســتقالل الــداخيل اكتســت خطــب رئــيس الحكومــة 
الحبيب بورقيبة آنذاك ووزراءه حلّة تاريخيـة عـىل وقـع "فرحـة 

جاهد األكرب مظّفـرا مـن فرنسـا الشعب" بعيد "النرص" وعودة امل
إثر اعرتاف فرنسـا  ١٩٥٥إىل أرض الوطن يوم غرّة (جوان/ يونيو) 

باالستقالل الـداخيل لتـونس وتوقيعهـا عـىل االتفاقيـات الخاصـة 
. وعىل إثر إلغاء النظام املليك ١٩٥٥(جوان/ يونيو)  ٠٣بذلك يوم 

ســق وإعــالن النظــام الجمهــوري واعتالئــه ســدة الرئاســة ازداد ن
حضور التاريخ يف الخطب الرسمية لبورقيبة ورجاالت دولتـه مـن 
وزراء وكتاب دولة ووالة وكتّـاب عـام� للجـان التنسـيق الحـزيب 
ــواطن� يف  ــام امل ــة...، أم ــنظ�ت وطني ومعتمــدين...، ورؤســاء م
ــرى  ــاء ذك ــبالد إلحي ــل ال ــمية داخ ــوالت الرس ــات والج االجت�ع

االجت�عــات الدوريــة لكبــار ... أو مبناســبة )١٣(األحــداث الوطنيــة
املسؤول� أمام إطارات الحزب والحكومة عىل الصعيدين الوطني 

 والجهوي.
ويف جميع املنابر قّدم رجاالت دولة االستقالل قـراءة آحاديـة 
ــإبراز دور الحــزب  ــة ب ــة الوطني ــونس وللحرك ــاريخ ت ــب لت الجان
الدســتوري الجديــد واملــنظ�ت الوطنيــة املواليــة ويف مقــدمتها: 
الحــزب الحــّر الدســتوري القــديم والحــزب الشــيوعي واالتحــاد 

" التابع له وجامعـة عمـوم USTT" التونيسالنقايب لعملة القطر 
) بقيادة محّمد عيل الحامي ١٩٢٥-١٩٢٤العملة التونسية األوىل (
) بقيـادة ١٩٣٩-١٩٣٦لتونسـية الثانيـة (وجامعة عمـوم العملـة ا

بلقاسم القناوي... ونتيجة لذلك تّم تجاهل أدوار عديد املناضل� 
واملقاوم� والنقابيّ� والسياسيّ� غ� املنتم� للحـزب الدسـتوري 

 تع�ر من أجل التحّرر واالنعتاق.يف النضال الوطني ضد االس
يخ تونس املعارص وكان يف مقدمة املغبوط� واملغيّب� من تار

اليوسفيّون والشيوعيّون والزيتونيّـون... بإقصـائهم مـن املناصـب 
والوظائف يف اإلدارة العموميـة وأجهـزة الدولـة عـىل الصـعيدين 
ــزاب  ــف األح ــاء ملواق ــذا اإلقص ــود ه ــوي. وال يع ــزي والجه املرك
واملنظ�ت والهياكل سالفة الذكر، بل ألسباب وخالفـات شخصـية 

يم الحزب الحاكم وزع�ء وقادة هذه املنظ�ت يف الغالب ب� زع
والهياكل ويف مقدمته خالف ب� بورقيبة وصالح بن يوسف وبـ� 
بورقيبة والزيتـونيّ� بسـبب اصـطفافهم إىل جانـب شـّق األمانـة 

 . ١٩٥٥ العامة منذ (سبتمرب/أيلول)
الحزب الدستوري الحاكم يصبح التاريخ الرسمي  تاريخ-٢) ٢/١(

 للبالد: 
ــاكم مل ي ــتوري الح ــزب الدس ــب الح ــىل تغيي ــر ع ــ األم قترص

لخصــومه مــن الحيــاة العامــة والســاحة السياســية، بــل تجــاوزه 
لتنظيم عديد املحاك�ت السياسية الكربى ضّد املعارض� للنظـام 

) والقوميّ� العروبيّ� (يف سـنتي ١٩٥٩و ١٩٥٦من يوسفيّ� (ب� 
) ١٩٧٤و ١٩٧٢و ١٩٦٨) واليســـاريّ� (يف ســـنوات: ١٩٦٩و ١٩٦٧

 )١٤( .١٩٧٨والنقابيّ� يف سنة 
ك� مل يكتف النظام الحاكم بالتشجيع عىل كتابة تاريخه من 
قبل "مؤرخيه" ومؤلفيه، بل قام بدعم كل هذه اإلصدارات ماديـا 
ـها بـاللغت� (العربيـة والفرنسـية) يف األسـواق  وأدبيا وتـوىل نرش

يـة...، بـل تـّم واملكتبات العموميـة واملكتبـات املدرسـية والجامع
ــة  إقــرار تــدريس الحركــة الوطنيــة يف بــرامج املــرحلت� االبتدائي
والثانوية مع الرتكيز عـىل دور الحـزب الحـّر الدسـتوري الجديـد 

http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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وزع�ئــه وعــىل رأســهم الحبيــب بورقيبــة يف "انبعــاث" الحركــة 
(وهـو تـاريخ  ١٩٣٤الوطنية وخروجهـا مـن السـبات منـذ سـنة 

وانشـقاقه عـن  ١٩٣٤مارس/آذار  ٠٢ ميالده مبدينة قرص هالل يف
الحزب الحّر الدسـتوري) ودور زع�ئـه يف قيـادة مسـ�ة النضـال 

 ٢٠إىل غايـة االسـتقالل التـام للـبالد يف  ١٩٣٤الوطني مـن سـنة 
. ك� تواصل املجهود التوثيقي الرسمي للحـزب ١٩٥٦مارس/آذار 

 الدستوري الحاكم بعد االسـتقالل بالتـأريخ لعديـد مؤمتراتـه بـ�
واملحطــات الوطنيــة الكــربى ويف مقــدمتها معركــة  ١٩٨٦و ١٩٥٥

التي أفضـت إىل  ١٩٦١الجالء عن قاعدة بنزرت يف جويلية/يوليو 
أكتوبر/ترشـين  ١٥جالء آخر جندي فرنيس عن قاعدة بنـزرت يف 

ــي يف  ١٩٦٣األول  ــأميم الزراع ــاي  ١٢والت ــ ١٩٦٤م ــن وغ�ه ا م
 املحطات التاريخيّة األخرى.

ــام بجــرد لجميــع العنــاوين ومــن الصــعب  ــا القي يف اعتقادن
املتصلة بالعمل الوطني بتونس زمن الح�ية واملحطات الوطنيـة 
الالحقة منذ االستقالل والصادرة عن الحـزب الدسـتوري الحـاكم 
نظرا لكرثتها واقرتانها بجميع املحطات واملناسبات الوطنية تقريبًا 

لـذا سـنكتفي بـذكر . ١٩٦٤إىل غاية سنة  ١٩٣٤منذ انبعاثه سنة 
 أبرزها وهي:

، )١٩٣٤-١٩٢٩مقاالت صحفّية (، بورقيبة (الحبيب)، ١وثائق -
 صفحة.  ٤٢٤، ١٩٧٩دار العمل تونس 

، )١٩٣٦-١٩٣٤الدستور الجديد إزاء املحنة األوىل (، ٢وثائق  -
 صفحة.  ٢٨٧، ١٩٧٩دار العمل، تونس 

-١٩٣٦الدستور الجديد والجبهة الشعبية بفرنسا (، ٣وثائق  -
 صفحة.  ٣٧٠، ١٩٧٩، دار العمل، تونس ): الحوار١٩٣٨

): ١٩٣٨-١٩٣٦الدستور الجديد والجبهة الشعبية بفرنسا (، ٤وثائق  -
 صفحة.  ٢٥٦، ١٩٨١العمل تونس  ، دارالقطيعة

، دار العمل، ١٩٣٨أفريل/أبريل  ٩قضية بورقيبة، ، ٥وثائق  -
 صفحة.  ٣٢٧، ١٩٨١تونس 

 
- Histoire du mouvement national Tunisien, 

Documents XII, Le Néo-Destour Face à la 
troisième épreuve 1952-1956, T 1: l’échec de la 
répression, Dar El Amal, Tunis 641 pages.  

- Histoire du mouvement national Tunisien, 
documents XIX, Le Néo-Destour face à la 
Troisième épreuve, 1952-1956, T 2: la victoire, 
Dar El Amal, Tunis 1979, 669 pages.  

- Histoire du mouvement national Tunisien, 
documents XX, Le Néo-Destour Face à la 
deuxième épreuve 1938-1943, dans l’engrenage de 
la deuxième guerre mondiale, C.D.N., Tunis 1980.  

- Historie du mouvement national tunisien, Pour 
Préparer la troisième épreuve, T 1: Le Néo-Destour 
brise le silence 1944/49, C.D.N., Tunis 1972, 566 
pages.  

 
 

بورقيبة يتحّول إىل محارض يف تاريخ البالد  الرئيس-٣) ٢/١(
 الحديث واملعارص:

ــة  ــنة الجمعي ــع الس ــن وتح ١٩٧٤-١٩٧٣يف مطل ــدا م  ١٣دي
ديســـمرب/كانون األّول  ١٥إىل غايـــة  ١٩٧٣أكتوبر/ترشـــين األول 

قام الرئيس الحبيب بورقيبة بإلقـاء سلسـلة مـن الـدروس  ١٩٧٣
اســتعرض فيهــا بطريقتــه الخاّصــة ومــن وجهــة نظــره طبًعــا إىل: 
نشــأته، دراســته بتــونس وبفرنســا، بداياتــه مــع مهنــة املحامــاة 

ته السياسـية ونضـاالته طيلـة والعمل الّصحفي والسيايس ومسـ� 
 ) مبختلف تفاصيلها وحيثياتها. ١٩٥٦و ١٩٣٣قرابة ربع قرن (ب� 

ــاللغت�  ــّم طبــع هــذه املحــارضات يف كتــاب صــدر ب وقــد ت
. وقـد ١٩٧٨و ١٩٧٧بعنوان: حيايت، آرايئ، جهـادي، خـالل سـنتي 

تطرّق الرئيس الراحل يف هذه املحارضات وبطريقته الخاّصة ومن 
بطبيعة الحال إىل: نشـأته والبيئـة التـي عـاش فيهـا، وجهة نظره 

دراســته بتــونس وبفرنســا، بداياتــه مــع مهنــة املحامــاة والعمــل 
الّصحفي وعامل السياسة ومس�ته السياسية ونضاالته طيلة قرابـة 

) مبختلف تفاصيلها وحيثياتها... وقـد ١٩٥٦و ١٩٣٣ربع قرن (ب� 
لّصـحافة وعلـوم تّم طبـع هـذه املحـارضات أمـام طلبـة معهـد ا

األخبار كل يوم خميس وذلك بكلية الحقـوق والعلـوم السياسـية 
باملركّب الجامعي بتونس العاصمة. وقد حرص أن يستدعى لهذه 
املحارضات أبرز الوجوه السياسية بالبالد، مبن فيهم خصومه. ويف 
اختياره عىل طلبـة معهـد الّصـحافة وعلـوم األخبـار وعـىل كليـة 

لة لكونهم سيصبحون بعد مـدة قصـ�ة مـن الحقوق أكرث من دال
ــد الســلطة  ــذين سيمســكون مبقالي ــالم ال رجــال الصــحافة واإلع

 الرابعة. 
أّما بالنسبة لكليـة الحقـوق فهـي املؤّسسـة الجامعيـة التـي 
يتخّرج منها القضاة واملحام� ورجال القـانون مّمـن سيمسـكون 

 !)١٥(بالسلطة القضائية
باسـتعراض أهـّم أطـوار  ومل يكتف بورقيبة يف هذه الخطـب

) وتاريخ تونس خـالل الفرتتـ� ١٩٧٣و ١٩٠٣تاريخه الخاص (ب� 
ــة حــول  الحديثــة واملعــارصة والقيــام بــبعض اإلشــارات التاريخيّ
الفرتت� القد�ة والوسيطة. ورغم عديد الجوانب االيجابيـة التـي 
أىت عليها يف مضمون محارضاته ويف مقدمتها: الس�ورة التاريخيّـة 

الد التونسية منذ القديم إىل النصف الثا� من القرن العرشين، للب
تأكيده عىل مفهومي الشخصية والهوية التونسية، مفهوم الكيـان 
التونيس، األّمة التونسية، الرتابط بـ� أجيـال املصـلح� ورجـاالت 
اإلصالح والوطنيّ� "الخلّص" يف تاريخ تونس الحـديث واملعـارص، 

ا، مرورا بالبش� صـفر رائـد الحركـة الشـباب بدًءا بخ� الدين باش
التونيس ومحّمد عيل الحامي رائد الحركة النقبية وخلفـه الـزعيم 
الشهيد فرحات حّشاد، وصوال إىل شخصه ورفاقـه صـلب الحـزب 
الدستوري...، إالّ أنه قد هـاجم يف بعـض املحـارضات الكثـ� مـن 

مـوات وذلـك الرموز الوطنية، ال سيّ� خصومه، األحياء مـنهم واأل 
مبحرض البعض منهم مبن يف ذلك رفقاء دربه من مؤّسيس الحـزب 
الدستوري الجديد. ويأيت يف مقدمـة هـؤالء: الشـيخ عبـد العزيـز 
الثعالبي والطاهر صفر ومحمـود املـاطري والشـاذيل الخـالدي.... 
ـد بورقيبـة الـذي عـاب عليـه  ومل يسلم منـه حتـى شـقيقه محمِّ

 ١٩٣٦و  ١٩٣٤صـحراء التونسـية بـ� ضعفه يف املنفى يف أقىص ال
وتوجيهه رسالة إىل املقـيم العـام "مارسـال ب�وطـون" دون علـم 
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املجموعة تّم عىل إثرها إطـالق رساحـه. وكـذلك الشـأن بالنسـبة 
لألستاذة الطاهر صفر وحسـونة العيـايش والبحـري قيقـة نتيجـة 
ضعفهم عند اإلدالء بشهاداتهم أمام قـايض التحقيـق العسـكري، 

 ٠٩" بعد أحـداث De Guérin De Caylaق�ان دي كايال" "دي 
وغ�ها من االتهامات التـي هـزّت صـورة  )١٦(.١٩٣٨أبريل /أفريل

هــؤالء الــزع�ء وشــّوهت تــاريخهم ونضــاالتهم زمــن االســتع�ر 
 نظرا لبثها باإلذاعة والتلفزة.  وأثرت فيهم أ�ا تأث�

شيخ عبد وعىل سبيل الذكر ال الحرص ويف سياق حديثه عن ال
ــا  ــا، رضورة أنه ــنيعة فرنس ــه ص ــال: "(...) إنّ ــالبي ق ــز الثع العزي

. وكـان يف )١٧(استجلبته من الخارج إىل تونس لغايـة معيّنـة (...)"
قــد اســتهزأ منــه ووصــفه بـــ  ١٩٥٥خطــاب لــه يف أواخــر ســنة 

 !)١٨("املثّيل"
ويف املحارضة األخ�ة وصـف حملـة االعتقـاالت التـي طالـت 

ـــذين  ـــاريّ� ال ـــة يف اليس ـــن الدول ـــة أم ـــىل محكم ـــوا ع أحيل
بــ "الجـراثيم" وغ�هـا مـن األمثلـة. كـ�  ١٩٧٤(أوت/أغسطس) 

اعرتف علنا يف إحدى محارضاته حول تاريخ تونس بتدب� اغتيـال 
أوت/أغسـطس  ١١خصمه الـزعيم صـالح بـن يوسـف ذات يـوم 

مبدينة فرنكفـورت بأملانيـا بقولـه: "(...) وهكـذا تخلّصـت  ١٩٦١
خـ� وعندما تحـّدث عـن ) ١٩(الحيّة الرقطاء (...)". تونس من تلك
 تركيا ألنه تـريك قال عنه: "(...) وقّرر أن يهاجر إىل الدين التونيس

األصل والرجوع إىل األصل يتم بأد� سبب، وقبـل أن يسـافر بـاع 
أرزاقه ومنها هنش� أوالد سـعيد الـذي باعـه إىل رشكـة فرنسـية. 
ومن هنا يتضح أن هؤالء الناس مه� كانوا مصلح� فإنه مل تكـن 

ويف حديثـه عـن  )٢٠(لهم روابط حقيقية بـاألرض التونسـية (...)".
م الخطايب فقال: "(...) وقلت يف نفيس عندما شـاهدته عبد الكري

واجتمعت به أهذا هو الذي هز عواطفنا وأثـار رح�سـنا عنـدما 
كنا شبابا، إذ هو مل يظهر لنا إال مبظهر بعيد جدا ع� كنا نتصوره. 
وتب� لنا أن الرجل بسيط وترصيحاته للصحافة وغ�ها مل تكن إالّ 

وغ�ها من املواقف "الصادمة"  )٢١(".من قبيل الكالم األجوف (...)
لبورقيبة من بعض الرموز الوطنية الـذين مل يتـوان عـن وصـفهم 
بالضعف والتواطئ وحتى الخيانة يف بعض "اللحظـات التاريخيّـة 

 الفارقة" من تاريخ البالد.
ويف محّصلة محارضاته التاريخيّة قّدم بورقيبة نفسه للعمـوم 

اجحة واملناضل الدؤوب الـذي مبثابة الشخص صاحب املواقف الر 
ال يضعف وال يستسلم وال يعرف االنكسار رغم عديد املضـايقات 
واملحن التي تعرّض لها من قبل املسـتعمر وخصـومه السياسـيّ� 
من طرد وإقصـاء ومحـاك�ت وسـجون ومنـايف...، داخـل تـونس 
وخارجها. فكان "منقذ" البالد واألّمة التونسية من التاليش والزوال 

الذي انترص"، يف ح� فشل هذا القائـد النوميـدي  )٢٢(وغرطةو" ي
يف حروبه� ضد الرومان.  )٢٣(ومن بعده القائد القرطاجي حنبعل

ويــرى أحــد البــاحث� أّن كــل هــذه الصــفات والتضــحيات التــي 
  !)٢٤(رافقت مس�ة بورقيبة ال تتوفّر إالّ لدى األنبياء والرسل

رجمــة هــذه وقــد تــّم جمــع وتفريــغ وتبويــب وفهرســت وت
املحارضات إىل اللغـة الفرنسـية لتصـدر أخـ�ا يف كتـاب بعنـوان: 

 Ma"الحبيب بورقيبة، حيايت آرايئ، جهـادي "(باللغـة عربيـة) و"
vie, mes idées, mon combat  (باللغة الفرنسية)، صدرا عـن"

وطبعـة  ١٩٧٧م يف طبعتـ�: طبعـة أوىل سـنة كتابة الدولة لإلعال 

. ورسعان ما أصبح هذا املؤلَّف املرجـع الـرئيس، ١٩٨٣ثانية سنة 
إن مل نقل الوحيـد يف تـاريخ بورقيبـة ونضـاالته ومواقفـه بصـفة 
ــة  ــة الوطني ــاكم والحرك ــتوري الح ــاريخ الحــزب الدس خاصــة وت

مـة التونسية عموًما. وإج�الً مثلت هـذه املحـارضات محطـة ها
يف مأَسَسِة تاريخ تونس املعارص وتحديدا تاريخ الحركـة الوطنيـة 
 من قبل الحزب الحاكم ومن طرف أعىل شخصية يف هرم الدولة. 

  الساسة يكتبون تاريخ تونس بأنفسهم: -٢/٢
ال يتسع املجال لذكر جميع اإلصدارات املتصلة بتاريخ تونس 

في بـذكر أبرزهـا التي صدر البعض منها قبل االستقالل. لذا سنكت
لحركة الوطنية التونسية. وهـي وتحديدا تلك الصادرة عن رموز ا

ســتقل تــونس يعــود صــدورها إىل الفــرتة فــات ســابقة ملمؤل
 االستع�رية، نذكر من بينها بالخصوص العناوين الرئيسة وهي:

تونس ج�عي (رغم كونه يُنسب للشيخ عبد العزيز الثعالبي)،  -
عريب ح�دي الساحيل، دار الغرب ، ت١٩٢٠، باريس الشهيدة

وقد صدر صفحة.  ٣٩١، ١٩٨٨االسالمي، الطبعة األوىل، ب�وت 
 ألول مرة باللغة الفرنسية بعنوان:

La Tunisie martyre: ses revendications. Front Cover. 
Jouve, Janvier 1920, Paris, 212 pages. 

 .١٩٤٨، القاهرة، هذه تونسالحبيب ثامر،  -
 .١٩٤٨، تونس نحن أّمةالبلهوان، عيل  -
 .١٩٥٤، القاهرة تونس الثائرةعيل البلهوان،  -

- Habib Bourguiba, La Tunisie et la France. Vingt 
cinq ans de lutte pour une coopération libre, Éditions 
P. Julliard, Paris 1954, 462 pages.  

 س بعنوان:وقد تّم تعريب هذا املؤلَّف ليصدر يف تون
الحبيب بورقيبة، ب� تونس وفرنسا كفاح مرير طيلة ربع قرن  -

 .١٩٥٤ون الحّر، باريس ايف سبيل التع
 

وبعد اسـتقالل الـبالد تنامـت وتـ�ة إصـدار هـذه املؤلفـات 
التاريخيّة للشّق املنترص من الفاعل� التـاريخيّ� زمـن االسـتع�ر 

س الحبيـب بورقيبـة ويف مقدمتها مؤلفات الحاكم الجديد، الـرئي
 .يف النضالورفاقه 

ك� كلف املسؤولون يف جهـازي الدولـة والحـزب عـدًدا مـن 
ــونس  ــاريخ ت ــة ت ــاحث� بالجامعــة التونســية بكتاب املــؤّرخ� والب

 ١٩٦٨للفــرتات األربعــة تــّم طبعهــا ونرشــها عــىل مراحــل (بــ� 
) يف مؤلفات مختّصة أصبحت املراجع الرسمية، إن مل نقل ١٩٨٣و

ــ ــونس. وهــي حســب التسلســل الوحي ــاريخ ت دة املعتمــدة يف ت
 الزمني:
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5iJaqzIDKAhVHuBoKHZ1QCfMQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FMa_vie_mes_id%25C3%25A9es_mon_combat.html%3Fid%3Drd6ppwAACAAJ&usg=AFQjCNE-q8JVVrZjDcz1H3xRb96epe0rvA&bvm=bv.110151844,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5iJaqzIDKAhVHuBoKHZ1QCfMQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FMa_vie_mes_id%25C3%25A9es_mon_combat.html%3Fid%3Drd6ppwAACAAJ&usg=AFQjCNE-q8JVVrZjDcz1H3xRb96epe0rvA&bvm=bv.110151844,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5iJaqzIDKAhVHuBoKHZ1QCfMQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FMa_vie_mes_id%25C3%25A9es_mon_combat.html%3Fid%3Drd6ppwAACAAJ&usg=AFQjCNE-q8JVVrZjDcz1H3xRb96epe0rvA&bvm=bv.110151844,d.d24
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• Collectif (Hédi Slim & Ammar Mahjoubi & 
Khale d Belkhoja & Abdelmajid Ennabli), 
Histoire générale de la Tunisie: Tome 1: 
L’Antiquité, Tunis, S.T.D., 1968, 408 pages. 

• Collectif (Hichem Djait & Mohamed Talbi 
& Farhat Dachraoui), Histoire générale 
de la Tunisie: Tome 2: Le moyen âge, 
Tunis, S.T.D., 1965, 408 pages. 

• Collectif (Ezzdine Guellouz & Abdelkader 
Masmoudi, Mongi Smida), Histoire 
générale de La Tunisie, Tome 3: Les 
Temps modernes, Société Tunisienne 
de Diffusion, Tunis 1983, 438 pages. 

• Ahmed Kassab, Histoire 
générale de la Tunisie, Tome 4: 
L'Epoque contemporaine, STD, 
Tunis 1976, 505 pages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفاعلون التاريخّيون يكتبون تاريخهم بأنفسهم -٢/٣
السياسـة بكتابـة التـاريخ  رجـالكفاعل� تاريخيّ� مل يكتـف 

الرسمي للبالد منذ بداية الفرتة االستع�رية إىل غايـة فـرتة حكـم 
بورقيبة، بل انتقلوا لكتابة تاريخهم الشخيص يف ظـروف ودوافـع 

املـذكرات والسـ�  وأشكال مختلفة. وتـأيت يف مقدمـة إصـداراتهم
الذاتية واليوميات...، التي صدرت يف سنوات متباعدة منذ مطلـع 

. وقد بلغ عدد ١٩٨٤تحديًدا إىل غاية سنة  ١٩٦٠االستقالل وسنة 
املذكرات والس� الذاتية الصادرة عن هؤالء الفـاعل� خـالل فـرتة 

منها  ٠٥ت (اإصدار  ١٠حكم بورقيبة باللغت� العربية والفرنسية، 
) مناضـل� مـن ٠٨( باللغة الفرنسية) لث�نية ٠٥للغة العربية وبا

 أجيال مختلفة.
وتَُعّد هـذه اإلصـدارات قليلـة مقارنـة بعـدد املناضـل� مـن 
مختلف االتجاهـات السياسـية وااليديولوجيـة. ومل تكـن بـاكورة 
هذه اإلصدارات لرئيس الجمهوريـة و"املجاهـد األكـرب" الحبيـب 

، بـل لرفيـق دربـه األسـتاذ الطـاهر صـفر بورقيبة ك� كان يُنعت
الذي مل ينعم باستقالل بالده نتيجة وفاتـه إبّـان الحـرب العامليـة 
الثانية نتيجة مرض. ومل يُـْدِل الـرئيس بورقيبـة بـدلوه يف الحقـل 

مـن وصـوله إىل سـدة الحكـم عـرب سلسـلة  ١٧التاريخي إال بعد 
لوم األخبـار املحارضات التي ألقاها أمام طلبة معهد الصحافة وع

ن األّول ديسـمرب/كانو  ١٥أكتوبر/ترشين األول و ١٣بالعاصمة ب� 
 ك� أسلفنا ذكره.  ١٩٧٣

وفي� ييل القامئة الكاملـة لجميـع العنـاوين الصـادرة خـالل 
فرتة الحكم البورقيبي موزّعة ب� اللغت� ومرتّبة ترتيبا كرونلوجيّا 

 حسب تاريخ صدورها:
 

 )١جدول (
 ١٩٨٧العربية قبل سنة  باللغة الصادرة الذاتية �والسّ  املذكّرات

 (مرتّبة ترتيبا كرونولوجيّا حسب تاريخ صدورها)
 باللّغة العربية:

الصفحات/  عدد /ومكان الصدور تاريخ/ النرش دار
 ...التقديم

 الشخصية السياسية الكتاب أواملذكّرات  عنوان

 بورڤيبة الحبيب .١ يت، آرايئ، جهاديحيا  صفحة. ٢٤٦، ١٩٧٨كتابة الدولة لإلعالم، تونس 
 إبراهيم طوبال .٢ البديل الثوري بتونس .١٩٧٩دار الكلمة، ب�وت 

  إدريس الرشيد .٣ من باب سويقة إىل منهاتن .١٩٨٠دار بن عبد الله للنرش، تونس 
 

ذكريات عن مكتب املغرب العريب  .١٩٨١دار العربية للكتاب، تونس ال
 بالقاهرة

  إدريس الرشيد .٤
 

 إدريس الرشيد .٥ من جاكرتا إىل قرطاج .١٩٨٣الرشكة التونسية للتوزيع، تونس 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.nadiadab.edunet.tn/ittihad/arabic/publications/p_686.html
http://www.nadiadab.edunet.tn/ittihad/arabic/publications/p_687.html
http://www.nadiadab.edunet.tn/ittihad/arabic/publications/p_687.html
http://www.nadiadab.edunet.tn/ittihad/arabic/publications/p_689.html
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 باللّغة الفرنسية:

Noms et prénoms Intitulés Editions, dates et lieux, nombre 
de pages, préfaces… 

6. Tahar Sfar 
 

Journal d’un exilé Editions Bouslama, Tunis 1960, 100 
pages. 

7. Mohamed Salah 
Mzali 

 

Au fil de ma vie: Souvenirs d’un 
Tunisien 
 

Collection Léon L’Africain, Editions 
Hassen Mzali, Tunis 1972, 380 pages. 

8. Ahmed Ben Salah Marc Nerfin, Entretiens avec 
Ahmed Ben Salah sur la 
dynamique socialiste en Tunisie 

dans les années soixante 

Editions François Maspero, (Cahiers 
Libres 276-277) Paris, 1974, 186 pages. 

9. Habib Bourguiba Ma vie, mes idées, mon combat  
  

Publications du Secrétariat d'Etat 
à l’Information, 1977, 355 pages. 

10. Mohamed Mzali L’action de la parole Conversation avec Xavière Ulysse, 
Publisud, Paris 1984, 281 pages. 

  
 املعارضون املغرتبون يُدلون بدلوهم يف كتابة التاريخ: -٢/٤

رغــم خــروج غــالبيتهم مــن الــبالد قرســيًا أو طواعيــة، فــإّن 
استقرارهم بـاملهجر مل �ـنعهم مـن أن يـدلوا بـدلوهم يف تـاريخ 

لهم كلمة الفصل يف املسـألة. ومـن تونس املعارص دون أن تكون 
مواقهم قدموا رؤى جديدة لتاريخ تونس والحركة الوطنيـة. مـن 
الصعب االتيان عىل جميـع إصـدارات الفـاعل� يف تـاريخ تـونس 
ا املقيمــ� بالخــارج، ســواء باملرشــق أو بــاملغرب أو بأوروبــا نظــًر 

وتحوله ا لطرافته لكرثتهم. لذا سنتخذ مثاالً واحًدا عىل هؤالء نظًر 
إىل مرجع يف تاريخ تونس من طرف العقيـد معّمـر القـذايت ذات 

الطـاهر عبـد وهـو املناضـل القـومي  ١٩٩٠فيفري من سـنة  ١٧
 الذي أصدر: )٢٥(الله

، مكتبة الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة -
صدر بتونس عن دار  ١٩٩٠. ويف سنة ١٩٧٦، ب�وتالج�ه� 

صفحة. وقد قّدم هذا  ٢٥٤تونس،  –سوسة  املعارف للطباعة،
اإلصدار قراءة قومية محضة للحركة الوطنية ونضاالت التونسّي� 
يف املجال السيايس والنقايب والثقايف إىل درجة استشهاد القائد 
الراحل معّمر القذايف مبقتطفات منه مبجلس النواب بباردو يف 

ة للمقاوم� إحدى زيارته لتونس حول إعدام السلطات الفرنسي
التونسيّ� لالحتالل الفرنيس يف أعقاب الحملة العسكرية عىل 

. وهم تحديدا: سعد قم البنا� الذي أعدم ١٨٨١تونس سنة 
بعد دخول جيش  ١٨٨١بالساحة العمومية بالق�وان يف خريف 

 .)٢٦(١٨٨١أكتوبر/ترشين األول  ٢٦االحتالل املدينة املقدسة يوم 
مـن إصـدارات كـل مـن الحبيـب  يضاف إليها عديد الفصول

املولهي... من اليوسفيّ� والقـوميّ� العـروبيّ� املهـاجرين خـارج 
أرض الوطن أو املغبوط� داخله. كـ� ظهـرت بعـض اإلصـدارات 

مـن أبرزهـا مـذكرات املقـاوم  ٢٠١١جانفي/يناير  ١٤مؤخرا بعد 
التي قام بتحقيقهـا وإصـدارها شـقيق املناضـل  )٢٧(عيل الزليطني

مي باإلذاعة التونسـية محّمـد حفظـي الزليطنـي ثـّم ابنتـه اإلعال 
 وتجّنبا للتكرار س�جئ )٢٨(فوزيّة الزليطني بعد وفاة والدها.

 
الخوض يف تفاصيل هـذه اإلصـدارات عنـد حـديثنا عـن مثيالتهـا 

. ١٩٨٨الصادرة زمـن حكـم بـن عـيل وتحديـًدا بدايـة مـن سـنة 
الحكـم البـورقيبي قـد وعموًما �كن القول أّن العقود الثالثة من 

ــة خــاّص بالفــاعل�  أّسســت لقيــام جــنس مــن الكتابــة التاريخيّ
السياسيّ� يف تاريخ تـونس املعـارص متصـل بتـاريخ تـونس زمـن 
االستع�ر ثّم بدولة االستقالل، رغم عديـد املآخـذ عـىل مسـتوى 
شكل وخاّصة املضمون. فهل سيتواصل هذا الجنس مـن الكتابـة 

 لنوفمربية؟ ن عيل أو الحقبة االتاريخيّة زمن حكم ب

ثالًثا: الفاعلون السياسّيون والكتابة 

): ٢٠١١-١٩٨٧التارخيّية زمن حكم بن عيل (

من التحّرر من قيود النظام البورقييب إىل 

 إكراهات النظام اجلديد: 
وضـعف  تـاريخي-رغم افتقـاد رجـل التغيـ� لرصـيد نضـايل 
مـا يلفـت االنتبـاه  مستواه الثقايف بحكم تكوينه العسكري، فـإنّ 

د عـىل إعـادة يخالل فرتة حكم الج�ال بن عيل هو حرصه الشـد
كتابة تاريخ تونس املعارص وخوفه من التاريخ واملؤرّخ�. ويظهر 

 لك من خالل عدة مؤرشات من أهمها:ذ
بحث يائس لنب عيل عن رشعّية تاريخية ورصيد نضايل له  -٣/١

 وألرسته
تية مرشّفة ورصيد نضاّيل وطنـي مل تكن لرجل التغي� س�ة ذا

له ولعائلته تضاهي نضاالت وتضحيات الزعيم الحبيـب بورقيبـة 
ورفاقه من رموز الحزب الحـّر الدسـتوري واألحـزاب واملـنظ�ت 
األخـرى كـالحزب الشــيوعي واالتحـاد العــام التونيسـ للشــغل...، 
لذلك ومنذ األسابيع األوىل لوصـوله إىل الحكـم عقـب "االنقـالب 

ضـد  ١٩٨٧نوفمرب/ترشين الثـا�  ٠٧" الذي قاده فجر يوم الطبي
رئيسه، وبعد تركيز أسس نظامه الجديد الذي وسـمه بــ "العهـد 

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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الجديد" أو "التحّول املبارك"، رام زين العابدين بن عـيل البحـث 
يف مسـ�ته املهنيـة ويف تـاريخ  -ولو عرضيّة  -عن محطّة نضاليّة 

ات االستع�ر الفرنيس. التجأ إىل مع سلط بالتواطؤعائلته املرتبط 
وامللفـات الخاّصـة  "تزييف التاريخ" واالستيالء عىل بعض الوثائق

 به وبعائلته. 
أخرى عمل بعض اإلعالميّ� املتزلّف� عـىل صـياغة  ةومن جه

بيوغرافيا رسمية للرئيس الجديـد بعيـدة كـل البعـد عـن الواقـع 
سـبة الـذكرى بإدراج أحـداث تاريخيـة مـن نسـج خيـالهم. فبمنا

الثالث� للعـدوان العسـكري الفرنيسـ عـىل قريـة سـاقية سـيدي 
جاء يف الرشيط الوثائقي الذي أعدته وبثتـه مؤّسسـة  )٢٩(يوسف،

أّن "  ١٩٨٨نوفمرب/ترشين الثا�  ٠٨اإلذاعة والتلفزة الوطنية يوم 
فخامة الرئيس زين العابدين بن عيل ملّا كان ضابطا مبتدئا بثكنة 

ديــة مــع الجزائــر) أصــيب برصاصــة مــن الجــيش الكــاف (الحدو 
الفرنيســ عــىل مســتوى كعــب رجلــه اليرســى أثنــاء مشــاركته يف 
التصّدي للعدوان العسكري الفرنيس عىل قرية السـاقية، أفقدتـه 
القدرة عىل امليش، األمر الـذي اسـتوجب خضـوعه للعـالج لفـرتة 

  ! )٣٠(طويلة "
بـاألحرى  لكن غاب عن مسؤويل وسـائل اإلعـالم الرسـمية أو

"تناسوا" أّن العدوان عىل قرية ساقية سيدي يوسف كـان عـدوانًا 
من صـنف: أمريكية الصنع ) طائرة عسكرية ٢٥جويًا باستخدام (

"A- 26"و "Corsair"و "Mistral ــّرب الفرنيســ مل " وأّن جــيش ال
يشارك يومها يف العمليـة ومل تطـأ قواتـه الـرتاب التونيسـ بـاملرّة. 

ن عــن "محطّــة نضــالية" للــرئيس الجديــد وكــأنهم بــذلك يبحثــو 
إلعطائه القليل من "الرشعية" أو "االستحقاق التاريخي" الـذي مل 

رشف اكتســابه مقارنــة بــالرئيس الســابق  )٣١(يتســّن لــه ولعائلتــه
بورقيبة وجّل أفراد النخبة السياسية الحاكمـة مّمـن عملـوا معـه 

  !منذ استقالل البالد 
يخّية الثأرية ملعاريض النظام "حّمى" اإلصدارات التار -٣/٢

 البورقيبي
إحقاقًا للحّق ومنذ بدايات حكمه وتحديدا منذ مطلـع سـنة 

، سمح بن عيل بنرش وإصدار جميـع النصـوص "املصـادرة" ١٩٨٨
من قبل لجنة الرقابة، مبا يف ذلـك الكتـب والدراسـات واملقـاالت 

تـونس  التاريخيّة التي تناولت مس�ة ونضاالت املغيّب� يف تـاريخ
من: يوسفيّ� وقوميّ� عروبيّ� ويساريّ�...، مبختلـف انـت�ءاتهم 
االجت�عية ومواقعهم، سواء داخـل الـبالد أو خارجهـا. ويف نفـس 
الســياق ســمح للكثــ� مــن املعارضــ� الــذين صــدرت يف حقهــم 
أحكاًما غيابية بالسجن من قبل محكمة القضاء العليا واملحكمـة 

دولة...، بالعودة إىل أرض الوطن بعـد العسكرية ومحكمة أمن ال
عقود من االغرتاب. ونذكر من ب� هؤالء رموز الحركـة اليوسـفية 

وعبـــد العزيـــز  )٣٢(ويف مقـــدمتهم: املناِضـــلْ�ِ حســـ� الـــرتييك
 )٣٣(شوشان.

ومل يعرتض بـن عـيل عـىل دفـن املناضـل اليوسـفي العـرويب 
هديّـة مبسقط رأسه مبدينـة امل ١٩٩٠يف صيف  )٣٤(إبراهيم طوبال

إثر وفاته بجنيف بعد رحلة طويلة ب� طرابلس الغرب والقاهرة 
. بــل كلّــف أحــد ١٩٥٥والجزائــر العاصــمة، انطلقــت منــذ ســنة 

املسؤول� باملهدية لتقديم التعازي ألفراد عائلته، إضافة إىل تأم� 
كـ� سـمحت السـلطات لعديـد  )٣٥(مراسم الدفن أمنيا وتنظيميا.

ــات واملــنظ�ت والش ــد الجمعي خصــيات املســتقلة بتنظــيم عدي
الندوات واملنابر الفكرية الحرّة بدور الثقافـة واملقـرّات الرسـمية 
التي دعت إىل مراجعة تاريخ الحركة الوطنية التونسـية. ونتيجـة 
لهذه "اللفتة الكر�ة" لتاريخ تونس ورموزه من طرف أعىل هـرم 

لكتابـات زخً� من ا ١٩٨٨السلطة بالبالد، سّجلنا منذ مطلع سنة 
التاريخيّة حول تاريخ الحركة الوطنيـة والنقابيـة نـادى أصـحابها 
برضورة إنصاف عديد الوجوه التي تّم تغييبها يف بـرامج التـاريخ 
الرسمي باملدارس االبتدائية واملعاهد الثانوية ورّد االعتبـار إلـيهم 
ــاحف تحمــل أســ�ئهم  ــة ومت بإســناد شــوارع وســاحات عمومي

تخليًدا لنضاالت بعض املقاوم� واملناضل�  وإقامة نصب تذكارية
ضد املستعمر الفرنيس ثّم ضد حكومة االستقالل وجلب رفاة من 
توفوا منهم يف بلدان صديقة إثـر مغـادرتهم قرسـيًا أرض الـوطن 

 .١٩٥٥لالستقرار بها منذ سنة 
ك� تحّررت أفواه الكث� من املناضـل� واملقـاوم� والنقـابيّ� 

ــ ــ� يف ت ــد املغيّب ــلو عدي ــحفيّون ومراس ــّول الص ــث تح ونس حي
الّصحف بالجهات ملحاورة الـبعض مـنهم حـول أحـداث ووقـائع 
ومعارك وتنظي�ت...، جّدت ورأت النور زمن االسـتع�ر أو بعـد 
االستقالل. كـ� تـّم اسـتدعاء الـبعض اآلخـر مـنهم إىل االذاعـات 
والتلفزة الوطنية لتوضـيح بعـض الجوانـب الغامضـة مـن تـاريخ 

ونس املعارص أو تصويب بعض املغالطات يف الكتابات التاريخيّة ت
ــذكر يف مقدمــة هــؤالء كــل مــن: املقــاوم�  منــذ االســتقالل. ون
اليوسفيّ�، القـوميّ� العـروبيّ�، املـورّط� يف املحاولـة االنقالبيـة 

املعروفة باسم "محاولـة لزهـر  ١٩٦٢لشهر ديسمرب/كانون األّول 
ر التونيسـ (مـن مجموعـة "برسـبكتيف" الرشايطي"، رموز اليسـا

والعامل التونيس، النقابيّ� الذين حوكموا إثر االرضاب العام ليوم 
وبعض االسـالميّ� الـذين عرفـوا االيقـاف  ١٩٧٨جانفي/يناير  ٢٦

والتعذيب والسجون واملنايف... ك� شمل رد االعتبار كذلك بعـض 
ر آخـر ملـوك أفراد العائلـة الحسـينيّة مـن أبنـاء وأحفـاد وأصـها

تونس، حس� بن عيل الذي متّت إزاحتـه عـن امللـك إلثـر إعـالن 
 .١٩٥٧جويلية/يوليو  ٢٥مهوري يوم النظام الج

مــن العنــاوين  ٢٠١٠و ١٩٨٨وقــد أحصــينا بــ� مطلــع ســنة 
الصادرة عن املناضل� واملقـاوم� والنقـابيّ� املعارضـ� لبورقيبـة 

ــ�  ــا ( ٤٠، ١٩٨٧و ١٩٥٥ب ــا بال ٢٤عنوان ــة و منه ــة العربي  ١٦لغ
باللغة الفرنسية)، صدر جميعهـا بتـونس عـن مناضـل� وفـاعل� 
سياسيّ� وتنظي�ت سياسية وايديولوجية ونقابية مختلفـة، بـدءا 
باليوسفيّ� مرورا باليساريّ� أو حتى الدسـتوريّ� أنفسـهم مّمـن 
عملوا مع بورقيبة منذ مطلع االستقالل قبل أن يـتّم اسـتبعادهم 

عدة أسباب من جهازي الحزب والدولة. ويكفي أن نلقـي الحًقا ل
نظرة عىل قامئـة هـذه اإلصـدارات املوجـودة أسـفل هـذا لنتبـّ� 
"تحّرر" األقالم من كل أشـكال الرقابـة الذاتيـة والرقابـة اإلداريـة 

ــاوين  الرســمية. ــع العن ــداد جمي ــا تع ــن الصــعب يف اعتقادن وم
ع فرتة حكم بن عيل الصادرة عن أفراد النخبة السياسية منذ مطل

إىل غاية نهايتـه نظـرا لكرثتهـا وتعـّدد أشـكالها، لكـن الثابـت أّن 
إصدارها كان بغاية رد االعتبار للفاعل� يف تاريخ تـونس املعـارص 
من طرفهم والتخلص من "حمل ثقيل" الزمهـم وأرسار وتفاصـيل 

 تاريخية ظلّت جامثة عىل صدورهم لعقود:
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 :١٩٨٧السياسّي� بعد سنة عن  الصادرة الذاتية والّس� ) املذكّرات٢جدول (
 (مرتّبة ترتيبا كرونولوجيّا حسب تاريخ صدورها)

 باللغة العربية:
الصفحات/  عدد /ومكان الصدور تاريخ/ النرش دار

 ...التقديم
 الشخصية السياسية الكتاب أواملذكّرات  عنوان

  املولّهي الحبيب حّمدم .١ والصمود الوطن .صفحة ٥١٢ ،١٩٩١ اإلسالمي الغرب دار
 النوري البودايل .٢ الحق والحقيقة: غاية وواجب .١٩٩١ تونس للشغل، التونيس العام االتحاد مطبعة
  نويرة الحبيب .٣ ذكريات عصفت يب   صفحة. ٣٣٣ ،١٩٩٢ تونس للنرش، رساس

 الوطن يف ومايسديبل يوميّات .١٩٩٢الله، تونس  عبد بن الكريم عبد مؤّسسات
 العريب

 نويرة الحبيب .٤

 التميمي، الجليل عبد األستاذ وتقديم وجمع إعداد
 .صفحة ٢٩٣ ،١٩٩٥ زغوان للنرش، التميمي مؤسسة

 يوسف املناضل ومذكّرات كتابات
 وثائق مع السياسية الروييس
 مرة ألول تنرش جديدة

  الروييس يوسف .٥

 ٣٠١، ١٩٩٦ تونس ميدياكوم، فارس، جلّويل تقديم
 .صفحة

 ) ١٩٩٨-١٩٢٢بوعيل ( البش� .٦ وطني مناضل ذكريات

 ڤرار الحبيب .٧ تونس لتحيا .صفحة ٢٥٠ ،١٩٩٦ تونس بوسالمة، مطبعة
 ١٢٧ ،١٩٩٨ تونس والصحافة، للنرش الرسم فنون رشكة

 .صفحة
 يف جربة إسهام عىل شاهد

 الوطنية الحركة
 بلحسن الجريري .٨

 الفريخة محّمد .٩ همناضل شاهد عىل عرص  فحة.ص ١٨٤ ،١٩٩٨ تونس
 املعهد منشورات الساحيل، ح�دي وتحقيق تقديم
 ١١١ ،١٩٩٨ تونس الوطنية، الحركة لتاريخ األعىل
 .صفحة

-١٨٧٥(الدين  خ� باشا طاهر .١٠ )٣٦(مذكّراتو  خواطر
١٩٣٧( 

 تحقيق الوطنية، الحركة لتاريخ األعىل املعهد منشورات
 ،١٩٩٨ منوبة املحجويب، عيل تقديم سلي�ن بن فريد
 .صفحة ١٥٦

  القناوي بلڤاسم .١١ يوطن نقايبمذكّرات 

 محمود الفريخة .١٢ مناضل شاهد عىل عرصه .١٩٩٨تونس 
  إدريس الرشيد .١٣ الجمهورية طريق يف . صفحة ٥٥٦ ،٢٠٠١ ب�وت اإلسالمي، الغرب دار

 
  الزغل حامد.١٤ الثورة: ذكريات مناضل جيل .صفحة ٦٢٧ ،٢٠٠١ تونس للنرش، رساس

 - ١٩٤٢: وإرساليات مراسالت .٢٠٠٢حلية، تقديم حّ�دي الساحيل، تونس، طبعة م
١٩٩٧ 

 نويرة الحبيب .١٥

 ،٢٠٠٣ صفاقس والنرش، للطباعة العّ�لية التعاضدية
 .صفحة ٣٥٠

 واستشهاد جهاد: شاكر الهادي
 مذكّرات

 شاكر املجيد عبد .١٦

 زين طه بلطيف، العزيز عبد العريب، بن مروان تقديم
 .صفحة ١٨٠ ،٢٠٠٣ ونست العابدين،

 املنكبي الحبيب .١٧ يف ذاكرة مناضل
 

 وحقائق وقائع: نضالية مس�ة صفحة. ١٤٣، ٢٠٠٥تونس 
 بقليبية التحرير معارك عن

 1956 - 1947 التونيس والجنوب

  سعيد بن محّمد .١٨

 ١٢٦، ٢٠٠٥، الطبعة األوىل، تونس ٢٠٠٠مطبعة ميقا 
 صفحة.

من وحي الذاكرة: عن الزيتونة... 
 عن عالقة بورڤيبة بالقضاء...و 

 محمود شّ�م .١٩

 ٧٩٩ ،٢٠٠٧ منوبة الوطنية، الحركة لتاريخ األعىل املعهد
 .صفحة

 املعاوي عيل .٢٠ ذكريات وخواطر

للنرش، طبع الرشكة التونسية لفنون الرسم،  تونس دار
 صفحة.  ٤٧٤: ٢صفحة، ج ٤٢٠: ١: ج ٢٠٠٧تونس 

-١٩٢٥ والكفاح املحنة سنوات
أصحابها،  رسائل لخال من: ١٩٦٥

تحقيق وتعليق أحدهم الحبيب 
: من ١نويرة، جزءان: الجزء 

 نويرة الحبيب .٢١
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الصفحات/  عدد /ومكان الصدور تاريخ/ النرش دار
 ...التقديم

 الشخصية السياسية الكتاب أواملذكّرات  عنوان

بتاريخ  ١الرسالة رقم 
إىل الرسالة رقم  ٢٠/٠٦/١٩٢٥

. الجزء ٣٠/٠٦/١٩٤١بتاريخ  ٢٦٧
 ٥بتاريخ  ٢٦٨: من الرسالة رقم ٢

إىل الرسالة  ١٩٤١جويلية/يوليو 
 /آذارمارس ١بتاريخ  ٤٩٩رقم 
١٩٦٥. 

 ٦٠٠، ٢٠٠٧ أكتوبر/ترشين األول القاهرة، الرشوق، دار
 .صفحة

 محّمد مزايل  .٢٢ الحقيقة من نصيبي

 ٥٥٥ ،٢٠٠٨ منوبة الوطنية، الحركة لتاريخ األعىل املعهد
 .صفحة

: وسمعت ورأيت عملت ما
 الكربى القلعة دور عن ذكريايت

 الوطن تحرير يف

 شواري الطّيب .٢٣

الكّراي، جريدة  حوار وإعداد فاطمة بن عبد الله
 ٢٥ليوم الخميس  ٢١٣التونسية، الحلقة  »"الرشوق«

 (سلسلة متواصلة). ٢٠١٠ /آذارمارس

 أحمد بن صالح .٢٤ »الرشوق«مذكّرات سيايس يف 

 
 باللغة الفرنسية:

25. Mohamed Ben 
Salem  
 

L’antichambre de l’indépendance Cérès productions, Tunis 1988, 253 
pages. 

 
26. Mohamed Ben 

Salem  
Médecin du néant Société Tunisienne de diffusion, Tunis 

1989, 103 pages. 
27. Haj Mohamed 

Gaaloul  
 

Mémoires d'un militant syndicaliste et 
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لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه: مــا الــذي قدمتــه تلــك 

ســواء الصــادرة منهــا زمــن بورقيبــة  –املــذكرات والســ� الذاتيــة 
جديـد للكتابـة التاريخيّـة املتصـلة  مـن-وخاّصة زمـن بـن عـيل 

 بالنخبة السياسية يف تاريخ تونس املستقلة؟
إّن دراسة دقيقة ومتأنية لتلك اإلصدارات تجعلنا نقـف عـىل 

 ن الحقائق التاريخيّة لعل أهمها:جملة م
 معلومات وحقائق جديدة عىل غاية من األهمّية:

إىل جانب املعلومات الشخصيّة عن األوساط التي نشأ وعاش 
فيها هؤالء املناضل� وظروف الدراسة وبدايات العمـل السـيايس 
ــف  ــة مبختل ــاليّة واملهنيّ ــ�تهم النض ــات ومس ــايب والجمعيّ والنق

تها...، فقد تضّمنت جّل هـذه املـذكّرات والّسـ� تفاصيلها ومحطّا
الذاتيّة عدة حقائق وفصول مث�ة من تـاريخ الحركـة الوطنيّـة ال 
توجــد متامــا يف الّروايــات الرســميّة املعتمــدة مــن قبــل رجــاالت 
السلطة والحزب الحاكم� وال أثر لها باملرّة يف س�هم ومذكّراتهم 

وإعالمـي وأديب مـن قبـل  الّصادرة من قبُل (بدفع وبدعم مـادي
أجهزة السلطة الرسميّة). بل أكـرث مـن ذلـك، فاملـادة الـواردة يف 
البعض منها مناقضة متاما للروايات سـابقة الـذكر. وهـي مسـألة 
عىل غاية من الخطورة تضع مصـداقيّة وموضـوعيّة الـبعض مـن 

غــ� أنّهــا تحيــل  !مناضــلينا السياســيّ� والنقــابيّ� موضــع الشــّك 
لفطن وخاّصـة املـؤّرخ إىل مزيـد التـدقيق والتثبّـت مـن القارئ ا

ــة  ــة ومقارعــة املصــادر والّروايــات ملقارب بعــض األحــداث مبقارن
الحقيقة، ألّن بلـوغ املـؤّرخ إىل الحقيقـة التاريخيّـة املطلقـة أمـر 

 .  صعب املنال إن مل نقل مستحيالً
ورغم هذه السلبيّات و"الهنـات" فقـد تضـّمنت تلـك الّسـ� 

رات الكث� من الحيثيّات والتفاصـيل الدقيقـة جـًدا أحيانًـا، واملذكّ
أي ما يصطلح عىل تسميته معرش املؤرّخ� بــ "التـاريخ املصـّغر" 

La petite histoire �ولنئ تبدو هذه الجزئيّات والتفاصـيل غـ ."
مفيدة أو ثانوية بالنسبة للبعض، فإّن البعض اآلخر من املهتمـ� 

يف حقـول معرفيّـة أخـرى كعلـم االجـت�ع  بالبيوغرافيا والباحث�
واألنرتبولوجيــا وعلـــم الـــنفس واالقتصــاد والعلـــوم السياســـية 

يعتربونها مفيدة إن مل نقل عىل غاية من األهميّة ألنّها توفّر لهـم 
مادة أوليّة ال �كن أن تتـوفّر يف األرشـيفات العموميـة والخاّصـة 

يّة.أمهات املصادر واملراجع والدوريّات األكاد�
)٣٨( 

 مذكّرات "ثأريّة" وسقوط يف الذاتّية املفرطة:
ال بّد مـن التـذك� بـأّن التعامـل مـع هـذه املـذكّرات يطـرح 
مشاكل منهجية عويصة، فقد انطلـق مجمـل أصـحابها يف إعـادة 
كتابة الذاكرة الوطنيـة مـن منطلقـات ذاتيـة. فكاتـب املـذكّرات 

 بـاالبغ يف نظـره السياسيّة يحّدد نفسه بالنظر إىل نّص سابق، ُصـ
موضوعية وغاب فيه االعرتاف بـدوره. ومـن هـذا املنطلـق فهـو، 
وإن حاول صياغة تاريخ جديد للحركة الوطنية أكرث مصـداقية، ال 
يتجاوز البحث عن نفسه داخل الرؤية التي يعلن رفضه لها عـىل 

فأغلــب أصــحاب هــذه املــذكّرات  )٣٩(حــد قــول عــدنان املنرصــ.
هم كـزع�ء حقيقيّـ� يف مواجهـة زعـيم سيسعون إىل إبراز أنفسـ

مزيّف أو فاقد للرشعيّة وتحديد مواقعهم باسـتمرار بالنسـبة إىل 
ــة ــب بورڤيب ــّم يف  )٤٠(الحبي ــة االســتع�ر ث ــذي نجــح يف مقاوم ال

الوصول إىل سّدة الحكم كأول رئيس للجمهوريـة التونسـيّة بعـد 
 . ١٩٥٧جويلية/يوليو  ٢٥اإلطاحة بالنظام املليك يف 

باإلمكــان أن نتنــاول بالتحليــل والّنقــد مضــام� كــّل  ولــيس
ـها ألّن ذلـك يتجـاوز يف  املذكّرات والّس� الذاتيّة التي قمنا بحرص

 .الواقع حدود مثل هذه الدراسة
رغم ما تضّمنته هذه املذكّرات والّس� الذاتيّة من معلومـات 
ــة  ــد ســقطوا يف الذاتيّ ــإّن جــّل أصــحابها ق ــدة، ف ــائق جدي وحق

وتركيزهم عىل األدوار التي اضطلعوا بها ضـمن الحركـة  مبإبرازه
الوطنية بعد أن أهملتها الكتابات التاريخيّة السابقة لها أو قلّلت 
من شأنها و"حرّفتها" عن قصد أو بغـ� قصـد. كـ� اتّسـم قسـً� 
هاًما من هذه املذكّرات والّس� بصبغة تربيريّة وذاتيّة معلنة، إن 

فنجـدهم أحيانًـا يُصـدرون أحكاًمـا قاسـية  مل نقل مفرطة أحيانًا.
عــىل بعــض خصــومهم السياســيّ� دون االعــرتاف بأخطــائهم أو 
تقص�هم، عىل غرار ما قـام بـه كـل مـن محّمـد الّصـالح مـزايل، 
والحبيب عاشور أثناء حديثهم عن بورڤيبة، أو محّمد مزايل أثنـاء 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=4616
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=4616
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genevi%C3%A8ve_Moll
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يف أواخـر  حديثه عن الكتلة املعادية له واملتسّرتة بغطاء بورڤيبـة
فـرتة حكمـه والتــي تزعمتهـا زوجتـه وســيلة بـن عـّ�ر وضــّمت 
العديد من الّشخصيّات السياسيّة البارزة عىل السـاحة السياسـيّة 

ولعّل ذلك ما يفّرسـ  )٤١(مّمْن كانوا يأمترون بأوامرها للتآمر ضده.
ـها يف طبعـة عربيّـة بعـد أن  حرص بعضهم عـىل ترجمتهـا ونرش

ــة يف طب ــدرت يف البداي ــبح ص ــذلك تص ــة ل ــيّة. ونتيج ــة فرنس ع
ولنـا يف مـذكّرات  )٤٢(مذكّراتهم وس�هم الذاتيّة "ثأرية" باألسـاس.

عز الـدين الرشـيف "مـذكّرات بلـدي" والشـاذيل الخـالّدي (عبـد 
الحّق) "زمن االسـتع�ر"...، أفضـل األمثلـة. غـ� أّن هـذا "الثـأر" 

ذلك عـىل يبقى عىل الورق وال يتجاوزه نتيجة فشلهم يف القيام بـ
ــا هــو  ــا م ــا هــو ذايت ومنه ــا م ــع لعــدة أســباب، منه أرض الواق

 موضوعي. 
وعىل الّرغم من كل هذه النقـائص عـىل مسـتوى املضـمون، 
فإنّه �كن القول إّن أصحاب هذه املذكّرات قد ُوفّقوا إىل حد مـا 
يف كتابتها وهو إنجـاز يُحسـب لهـم قياسـا بظـروفهم والتقلّبـات 

عرفها أغلبهم إبّان فرتة الح�يـة أو خـالل  والهزّات العديدة التي
فرتة الحكم البورڤيبي. لقد قّدم لنا كل هؤالء زخً� تاريخيًـا ضـّم 
طيًفا سياسـيّا ونقابيّـا هـائالً وجوانـب ذاتيـة ال �كـن للمـؤرخ� 
واملختّص� أن يجدوها إال لدى صانعي األحداث، والتي من شأنها 

مكّونات الحياة السياسـيّة  أن تُن� لهم سبل فهم وتحليل مختلف
والنقابيّة والحراك االجت�عي والثقايف للمجتمـع التونيسـ يف أدق 
جزئياته وخصوصياته واستغاللها عىل الوجه األمثـل ملراجعـة كـل 

 سيُكتب حول تاريخ تونس املعارص. ما كُتب وإثراء كل ما 
ــة  وعموًمــا تضــّمنت كــل هــذه البيوغرافيــات والّســ� الذاتيّ

وحقائق غ� معروفة من قبل الجمهور العريض للقرّاء،  معلومات
وهي بالتأكيد إضـافات عـىل غايـة مـن األهميّـة �كـن للمـؤّرخ 
والباحث االستفادة منها يف عديد امليـادين واالختصاصـات خـارج 
الحقل التاريخي كالعلوم السياسيّة وعم االجت�ع وعلم النفس... 

وط الكثـ� مـن أصـحابها يف غ� أنّه نتيجة لطابعها "الثأري" وسق
ــت مــن  ــة املفرطــة، فــإّن املــؤّرخ مطالــب بــالتحّري والتثبّ الذاتيّ
املعلومات الواردة فيها وذلك برضورة القيام مبقاطعتها أساسا مع 
األرشيفات وبعض املصادر الشفويّة مـن الطـرف املقابـل وغ�هـا 

 )٤٣(من أبجديّات الكتابة التاريخيّة املحرتفة.
 ابة تاريخ تونس املعارص مرشوع مل يكتملإعادة كت -٣/٣

يف خطوة أوىل أعاد الرئيس السابق زيـن العابـدين بـن عـيل 
املشـار إليهـا سـابقا  تـونسإعادة طبع الكتب األربع حول تاريخ 

لحبيـب بورقيبـة والتي تّم تأليفهـا بطلـب مـن الـرئيس الراحـل ا
 .يف أربعـة أجـزاء ١٩٦٨وصدرت بللغة الفرنسية بداية مـن سـنة 

وقد توّىل األستاذ محّمد مصـمودي صـاحب دار الجنـوب للنرشـ 
نرش هذه السلسلة يف ثوب جديد وأنيـق بتقـديم مجموعـة مـن 

. وقــد صــدر الجــزء األول الخــاّص التونســيّ�البــاحث� واملــؤرخ� 
، فـي� صـدر الجـزء الثـا� عـن ٢٠٠٣القديم سـنة  تونسبتاريخ 

وصــدر الجــزء الثالــث عــن الفــرتة  .٢٠٠٥العهــد الوســيط ســنة 
لسلسلة الخاّص بتاريخ أّما الجزء الرابع من ا .٢٠٠٨الحديثة سنة 

تونس املعارص، وبعد مراجعة وتصويب وتحي� من قبـل مؤلَّفـه 
األســتاذ أحمــد ونــيّس (الــذي األصــيل، األســتاذ أحمــد القّصــاب و 

 ١٤التحــق بــه)، فقــد صــدر قبــل اإلطاحــة بنظــام بــن عــيل يف 

. ومبناســبة صــدور الجــزء الرابــع مــن هــذه ٢٠١٤جانفي/ينــاير 
 قرطـاج" (بضـاحية Art-librisالسلسلة نظّم فضاء "آر ليـربيس "

، احتفـاال تـّم خاللـه ٢٠١٠جوان/يونيو  ٢٥صالمبو) يوم الجمعة 
 .)٤٤(تقديم الكتاب بحضور مؤلَّفْي الكتاب

أّما بالنسبة للّغة العربية، فقد قـام الحـزب الحـاكم بتكـوين 
ترأسها األسـتاذ  التونسيّ�الباحث� الجامعيّ� واملؤرّخ� لجنة من 

خليفة شاطر، تولـت إصـدار أربعـة كتـب يف الفـرتات التاريخيّـة 
األربع بعنوان: " تونس عرب التاريخ "، توّىل نرشها مركز الّدراسات 

ــنتي  ــ� س ــونس ب ــة بت ــادية واالجت�عي ــوث االقتص  ٢٠٠٥والبح
 . وقد قّدم لهذا السلسلة األستاذ خليفـة شـاطر مبقـال)٤٥(٢٠٠٨و

 . وهي كاآليت: "التونسيةبعنوان: "من حصاد املدرسة التاريخيّة 
، العصور القد�ةالجزء األول: ، تونس عرب التاريخج�عي،  -

إرشاف األستاذ خليفة شاطر، مركز الدراسات والبحوث 
 صفحة. ٢٣٥، ٢٠٠٧تونس  االقتصادية واالجت�عية،

من العهد العريب الجزء الثا�: ، تونس عرب التاريخج�عي،  -
، إرشاف األستاذ خليفة شاطر، مركز االسالمي إىل حركات اإلصالح

 ٣١١، ٢٠٠٧الدراسات والبحوث االقتصادية واالجت�عية، تونس 
 صفحة.

الحركة الوطنية الجزء الثالث: ، تونس عرب التاريخج�عي،  -
، إرشاف األستاذ خليفة شاطر، مركز الدراسات ودولة االستقالل

 صفحة. ٢٠٧، ٢٠٠٥والبحوث االقتصادية واالجت�عية، تونس 
، تونس التحّول، الجزء الرابع: تونس عرب التاريخج�عي،  -

إرشاف األستاذ زهّ� مظّفر، مركز الدراسات والبحوث االقتصادية 
 ة.صفح ٢٠٧، ٢٠٠٧واالجت�عية، تونس 

 
ــن هــذه السلســلة  ــة األوىل م ــنئ مل تطــرح األجــزاء الثالث ول
اشكاالت تذكر فإّن الجزء الرابع الخـاّص بتـاريخ تـونس مـا بعـد 

أو "تونس التحّول" قد أثار جدال يف صفوف بعض املـؤلف�  ١٩٨٧
ـف عـىل هـذه السلسـلة  له والوسط الجامعي عامة لحرص املرش

ك الدولـة وأسـتاذ رئـيس الجمهوريـة وزيـر أمـال مستشـاروعىل 
القــانون الدســتوري األســبق، األســتاذ زهــّ� املظّفــر عــىل توجيــه 
مضمون نصوص املـؤلف� وذلـك بقراءتهـا قـراءة دقيقـة يف ثنايـا 
ــرات  ــد الفق ــيح عدي ــض وتنق ــا ورف ــ�ت ودالالته ــل والكل الجم
والعنارص منهـا مـراًرا وتكـراًرا لتتضـّمن مـادة تاريخيـة تليـق بــ 

سـب تـونس يف "العهـد الجديـد" يف جميـع "صانع التغيـ�" ومكا
والنشـاط  والتنظـيماملجاالت من بينها حّريـة الّصـحافة والتعبـ� 

  )٤٦(السيايس.
 تغييب لبورقيبة من الذاكرة الج�عية للتونسّي� -٣/٤

ـــف األعـــ�ر واملســـتويات  يُجمـــع التونســـيّون مـــن مختل
 واالنــت�ءات السياســية والفكريــة عــىل أّن بــن عــيل الــذي أزاح

ــا�  ٠٧بورقيبــة مــن الحكــم يــوم  ــر  ١٩٨٧نوفمرب/ترشــين الث إث
"االنقالب الطبّي" قد عمل ما بوسعه عـىل تغييـب بورقيبـة مـن 
الساحة الوطنية والذاكرة الج�عية حيّا وميتا وذلك برضب تعتيم 

 .عىل حسابه كّيل عىل كّل ما يتصل بشخصيته خشية من أن يربز
 ذكر بعضها:ومؤرشات هذا التعتيم عديدة �كن 

التقليص من عدد الدروس الخاصة ببورقيبة والحزب  -
الدستويري الجديد من الربامج الرسمية ملاديت التاريخ والرتبية 

http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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http://www.turess.com/city/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
http://www.turess.com/city/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
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املدنية وتحديدا تاريخ الحركة الوطنية يف برامج السنوات 
الخامسة والسادسة من السنة التاسعة للتعليم األسايس وخاّصة 

لتعليم الثانوي (أقسام البكالوريا) برامج السنوات النهائية من ا
يف مختلف الشعب املخّصصة للحزب الدستوري الجديد مع 

الذي أقرّه  ١٩٩١انطالق تطبيق قانون اإلصالح الرتبوي لسنة 
وزير الرتبية والتعليم العايل آنذاك، األستاذ الراحل املناضل 

 اليساري محّمد الرشيف.
يبة من الساحات حذف الت�ثيل التذكارية للزعيم بورق -

العمومية باملدن التونسية (باستثناء نُصبَْي حلق الوادي وطربقة 
العمالق� ونصب الصغ� مبسقط رأسه مبدينة املنست�)، عالوة 
عىل إزالة جميع الصور والنصب الرسمية من جميع اإلدارات 

 العمومية.
"إعدام" جميع املنشورات املتصلة بالزعيم بورقيبة من كتب  -

فات ودوريات...، بالحرق أو بالتخلّص منها بشتى الطرق أو ومؤل
نقلها يف أفضل الحاالت إىل مخازن األرشيف لإلدارات واملؤسسات 
الرسمية. ومل تسلم إالّ تلك املوجدة باملكتبة الوطنية واألرشيف 

 الوطني ومراكز البحث العلمي املتخّصصة واملكتبات العمومية.
طب وزراءه وتسجيالتهم نقل جميع خطب بورقيبة وخ -

العمومية  باإلذاعاتالصوتية (يف شكل أرشطة سمعية ومرئية) 
والتلفزة الوطنية إىل األرشيف فأصبحت عرضة للتلف والرطوبة 
واستحال عىل الباحث� واملؤرخ� استغاللها يف أغراض علمية 

 .رصفهأكاد�ية 
 وبعد وفاته منع بن عيل بّث جنازة بورقيبـة عـرب التلفزيـون

التونيس وخيّب أمل املالي� يف تونس وخارجها مـن الـذين كـانوا 
ينتظرون نقل مراسـم الجنـازة، إذ بـث التلفزيـون سـاعة تشـييع 
بورقيبة إىل مثواه األخ� برنامجا وثائقيا عـن الطيـور واملحميّـات 

 Le Signalالطبيعية يف تونس واالمتناع عن إعطاء إشارة البـّث "
de diffusionـات ا ــاء " لعرشـ ــاالت األنب ــة ووك ــوات التلفزي لقن

الدولية التي أوفدت مراسل� لها إىل تونس لنقـل مراسـم الـدفن 
 . ٢٠٠٠ أبريلأفريل/ ٠٨يوم 

 منع تنظيم أي احتفال بالذكرى السنوية لوفاة بورقيبة.  -
منع رفاق الرئيس الراحل من السياسّي� املعروف� من التحول  -

اء ذكرى رحيله وزيارته يف "سجنه إىل املنست� للمشاركة يف إحي
 . )٤٧(األخ�" مبسقط رأسه

 
وغ�ها مـن امل�رسـات األخـرى التـي مكنـت بـن عـيل مـن 
"تغييب" زعيم البالد وأحد أبرز محّرريها وبُنـاة دولـة االسـتقالل 
عن الذاكرة الج�عية للتونسيّ�، ال سيّ� الشبّان منهم املولـودين 

 ! ١٩٨٧بعد سنة 
ن عـيل ونظامـه يف طمـس وتشـويه تـاريخ وبقد ما نجـح بـ
) ٢٠١٠إىل غايـة  ١٩٨٧كاملـة (مـن  عامـا ٢٣الرجل وغبطه ملدة 

فإّن الزعيم الحبيب بورقيبة قد عاد من جديد إىل ساحة التـاريخ 
 ١٤الوطني بأشكال جديدة وأكرث قّوة حتى من فرتة حكمه بعـد 

ىل . وبذلك �كن القول أّن عملية "السطو" عـ٢٠١١جانفي/يناير 
التاريخ مآلها الفشل التام واالنتكاس، ال يف تـونس، بـل يف جميـع 

  !دول العامل 
 

بن عيل عىل تلميع صورته وكتابة تاريخ ناصع  حرص-٣/٥
 لنظامه

بغايــة التــأريخ ملحاســن نظــام "العهــد الجديــد" وإنجــازات 
"التحّول املبارك" وكتابة تاريخ ُمْرشٍِق لشخصه ولنظامه منذ توليه 

، توّجه بـن عـيل أوال إىل ١٩٨٧نوفمرب/ترشين الثا�  ٠٧ الحكم يف
يف التــاريخ املعــارص وتــاريخ الــزمن الــراهن.  املختّصــ�املــؤرخ� 

وعنـدما مل يجـد تجاوبـا يف صــفوف هـؤالء توّجـه إىل الجــامعيّ� 
التونســيّ� مــن التجمعيّــ� بدرجــة أوىل (نســبة لحــزب التجّمــع 

 ٢٧حزب الدسـتوري منـذ الدستوري الد�قراطي الحاكم وريث ال
ــري  ــوم ١٩٨٨فيف ــاريخ، يف العل ــة: يف الت ) يف اختصاصــات مختلف

ــة والفرنســية (يف  ــة والسياســية يف اللغــة واآلداب العربي القانوني
ــخ.  ــة... ال ــاد، يف املاليّ ــدا)، يف االقتص ــارة تحدي ــاص الحض اختص
ولتحقيق ذلك قام بن عيل بتوظيف جيش من الكتّاب واملـؤلف� 

 ن داخل تونس وخارجها.ال فكر مورج
 داخل تونس: من-١) ٣/٥(

من الّصعب ضـبط قامئـة كاملـة يف االصـدارات التـي أرّخـت 
لنظام بـن عـيل ومزايـاه وأياديـه البيضـاء عـىل الـبالد والعبـاد... 

ومؤلفـات، كتيّبـات، نرشـيات، دوريّـات،  كتـبلكرثتها وتنوعهـا: 
املؤلّفـات مقاالت منشورة وغ� منشورة... لذا سنقترص عىل ذكـر 

مـن  ٢٠٠٩و ١٩٩٢دون سواها. أحصينا خالل الفرتة املمتّدة بـ� 
إصدارا منهـا  ١٢عنوانا لكتاب تونسيّ�،  ٢١حكم بن عيل، صدور 

إصـدارات باللغـة الفرنسـية صـدرت داخـل  ٠٩باللغة العربيـة و
 تونس وخارجها. وهي مرتبة ترتيبا كرونولوجيا كاآليت:

 * باللغة العربية:
، مؤسسة عبد نوفمرب/ترشين الثا�: الثورة الهادئة ٧ج�عي،  -

 .١٩٩٢الكريم بن عبد الله للنرش، تونس، 
، دار رساس للنرش، بن عيل والطريق إىل التعدديّةص.ش،  -

 .١٩٩٥تونس، 
، دار رساس للنرش، عودة حنبعل... أو تجديد العهد، ص.ش -

 .١٩٩٧تونس، 
 . ١٩٩٧، تونس، ، أوربيساالستقرار السيايس يف تونسع.ب،  -
 .١٩٩٩، أوربيس، تونس، تونس املستقبلم.ع.ح،  -
، سانباكت، بن عيل خيار املستقبلو ص.ب.ج،  )٤٨(س.ش -

 .١٩٩٩تونس، 
، سلسلة اإلصالح الدستوري يف جمهورية الغد، س.ب.ف -

 .٢٠٠٢املكتبة القانونية، تونس، 
، املطبعة الرسمية جمهورية الغد : األُسُس واألبعاد، ز.م -

 .٢٠٠٢للجمهورية التونسية، تونس،
، الثقافة يف فكر الرئيس زين العابدين بن عيل، سيلدار ع.ش، -

 .٢٠٠٣تونس، 
، التونسية التجربة-من الحزب الواحد اىل حزب األغلبية ، ز.م -

 .٢٠٠٤سنباكت، تونس، 
، الدار من د�قراطية املعتقدات اىل د�قراطية الربامج، ص.ش -

 .٢٠٠٥ونس، العربية للكتاب، ت
، تونس، بن عيل فلسفة التحدي ومسارات املستقبلح.ف،  -

٢٠٠٩ . 
وغ�ها من العناوين واإلصدارات "تحت الطلب" من تأليف 

 املتزلّف� للنظام.
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 :* باللغة الفرنسية

• Sadok Chaâbane, Ben Ali et la Voie Pluraliste en 
Tunisie, CERES Editions, Tunis, 1996. 

• Sadok Chaâbane, Ben Ali on the Road to 
Pluralism in Tunisia, American Educational Trust 
- Washington DC, 1997. 

• Sadok Chaâbane, Les Défis de Ben Ali, Editions 
de l’Orient, Paris, 1999. 

• Sadok Chaâbane, Ben Ali : Bâtir une Démocratie, 
Maison arabe du Livre, Tunis, 2005. 

• Moncef Guitouni, Tunisie le Destin Recouvré, 
Editions ESKA, Paris, 1997. 

• Mohamed Béchir Hlaiem & Hédi Mhenni, Ben 
Ali: l’Ethique au Service du Politique, Orbis, 
Tunis. 

• Mézri Haddad, Des Acquis aux Défis, Paris 
Médiane, 2004. 

• Colectif, Ben Ali l’Homme des Promesses Tenues, 
SIMPACT, Tunis, 2004. 

• Mohamed Laïd Ladab, Tunisie du 7 Novembre : 
Une Nouvelle Stratégie du Développement à l’Ere 
de la Globalisation, SAGEP, Tunis, 1996. 

 
 ،امؤلفً  ٢١هذه الكتب يالحظ أنّه عىل واملتأّمل يف قامئة مؤلفي 

منهم جامعّيون وهو ما يعطينا نسبة تفوق النصف بقليل  ١١
) ويف ذلك ذليل واضح عىل نجاح بن عيل وأجهزته يف % ٥٢٫٣٨(

"تدج�" الجامعة  استقطاب خ�ة الجامعيّ� التونسّي� متهيدا لـ
  !مة مرشوعه السيايسوتوظيفها يف خد

 
 تونس:خارج  من-٢) ٣/٥(

عرب عدة هياكـل ومؤّسسـات رسـمية ويف مقـدمتها "الوكالـة 
 L’Agence Tunisienne deالتونســيّة لالتصــال الخــارجي " 

Communication Extérieure "(ATCE)  التي بُعثت للغرض
والتي كان من الذين أرشفوا عىل إدارتهـا أسـاتذة  ١٩٩٠منذ سنة 

بيّـة، األسـتاذ م. ز جامعيّون نذكر من بينهم أسـتاذ الحضـارة العر 
) الذي شغل من قبُل خطة مدير ٢٠١٠ أبريل/وأفريل ٢٠٠٧(ب� 

) ومستشــار ٢٠٠٧و ٢٠٠٥ورئــيس تحريــر جريــدة الحريّــة (بــ� 
)...، إضافة إىل ديـوان التونسـيّ� ٢٠٠٧و ١٩٩٨وزير الثقافة (ب� 

بالخارج وبعض السفارات والقنصليّات واملراكز الثقافية التونسية 
وكـان مـن أولويـات هـذه الوكالـة طبـع ودعـم عديـد بالخارج. 

الكتب الدعائية لنظام بن عيل، إضافة إىل دعم عديـد الدراسـات 
واملقاالت والبحوث...، ماديًا وإعالميًا عرب الدعاية لهـا عـرب وكالـة 
ــة واملســموعة  ــة ووســائل اإلعــالم الرســمية املرئي ــاء األجنبي األنب

) إصـداًرا لكتّـاب أجانـب، ٤٢وقد أحصـينا حـوايل ( )٤٩(املكتوبة.و 
) باللغـات الفرنسـية واإليطاليـة ١٨) منها باللغـة العربيـة و(٢٤(

واالنجليزية، منها ما طُبع بتونس ومنهـا مـا طُبـع يف الخـارج. ومل 
تقترص هذه اإلصدارات عىل التأريخ لنب عيل وانجازاتـه فحسـب، 
بل وكذلك لحاكمة قرطاج، سيّدة تونس األوىل، حرمـه، لـيىل بـن 
عـيل. وفـي� القامئـة الكاملـة لهـذه اإلصـدارات بـالغت� العربيــة 

 والفرنسية:
 

 باللغة العربية:
 .٢٠٠٢، طرابلس، بن عيل صانع املستقبلأ.س.،  -
 .٢٠٠٤تونس،  –، سنباكت الربّان والسفينةأ.س.،  -
، ٢٠٠٩، الدائم، تونس التوّهجزين العابدين بن عيل: أ.س.،  -

 صفحة. ١٢٩
، مركز الرئيس زين العابدين بن عيلإنجازات كاتب مجهول،  -

كة دولة اإلمارات العربية املتحدة، رش  -زايد للتنسيق واملتابعة 
 صفحة.  ٥٩، ٢٠٠٢أبو ظبي للطباعة والنرش، أبو ظبي، 

دار امليثاق  تونس من التحرير اىل التغي�،أنطوان غريب،  -
 .٢٠٠٦للدراسات والنرش، ب�وت، 

 .٢٠٠٩ب�وت،  بن عيل وصناعة التاريخ،جورج علم،  -
دار نوبار للطباعة،  التونسية ملكة متّوجة،جيهان عاصم،  -

 .٢٠٠١القاهرة، 
 .١٩٩٩القاهرة،  تونس بن عيل ِبُعيوٍن مرصية،جيهان عاصم،  -
ب�وت،  العقل يف زمن العاصفة، دار كتابات،حميدة نعنع،  -

 صفحة. ٢٨٦، ١٩٩٩
ليىل بن عيل وتطلّعات املرأة العربية إىل رفيق الصيداوي،  -

 .٢٠١٠دار امليثاق للدراسات والنرش، ب�وت الحداثة، 
أوربيس للنرش، تونس،  تونس املستقبل،، سالفاتوري لومباردو -

١٩٩٩. 
ربيع تونيس: مس�ة متضافرة ب� الرئيس سالفاتوري لومباردو،  -

 .١٩٩٩رساس للنرش، تونس، وشعبه، 
دار النورس، تونس بن عيل: رشعية اإلنجاز، عبد الرح�ن مطر،  -

 .٢٠٠١دمشق، 
تونس األصالة واملعارصة يف عبد العزيز بن عبد الله السنبل،  -

ب�وت،  –املؤّسسة العربية للدراسات والنرش  ،عهد بن عيل
٢٠٠٢. 

رسالة  ،زة التونسيةاملعجسوسن أبو حس�،  –عصام كامل  -
 .٢٠٠٥للنرش والخدمات الصحفية، القاهرة، 

املؤّسسة  بن عيل ومس�ة التحديث يف تونس،عيل الّرصاف،  -
 .٢٠٠٤العربية للدراسات والنرش، ب�وت، 

 املرأة التونسية من التحّرر إىل دوائر القرار،بدر الدين أدهم،  -
 .٢٠٠٤القاهرة،  –دار الكتب املرصية 

تونس وعرص الزين: تحّول من أجل االنسان، طعمه، عيل  -
 .١٩٩٩مؤسسة الهيثم للصحافة والطباعة والنرش، ب�وت، 

فّن  تونس... التحّدي: الرشاكة األورومتوسطية،عوض سالم،  -
 .٢٠٠٥الطباعة، تونس، آرتيب، 

 .٢٠٠٤تونس  –سنباكت ، وعٌد وإنجازُ  مجموعة من الباحث�، -
منشورات أفكار أفكار من أجل تونس، مجموعة من الباحث�،  -

 ٢٠٠٤أون الين ب�وت، 
ار الجمهورية د بن عيل رجل اإلصالح واإلنجاز،محّمد حلمي،  -

http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Latin/020.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Latin/002.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Latin/006.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Latin/006.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Latin/009.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/014.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/014.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/002.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/002.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/004.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/004.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/004.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/020.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/021.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/021.pdf
http://www.carthage.tn/ar/images/bibliographie/Arabe/021.pdf


  
  

 

 

 ملف العدد
 النخب السياسّية العربية والتاريخ

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .لميةع التاريخية كان 
 ٢٠١٧مارس  –العدد التاسع والثالثين   –الحادية عشرة السنة   ١٩١

 

 

 .٢٠٠٤للصحافة، القاهرة، 
نجاح التجربة  عيل:بن حشيشو،  نهاد-عوده يونس-أيّوبندى  -

املؤّسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع  ورشعّية الطموح،
 .٢٠٠٥ب�وت،  –
اندماج االقتصاد التونيس يف العوملة يف عهد نّواف الرومي،  -

 –سمية للجمهورية التونسية املطبعة الر زين العابدين بن عيل، 
 . ٢٠٠٦تونس، 

 
 باللغة الفرنسية:

- Collectif, Geschichte und Gegenwert Lucian O. 
Meysels, Tunesien - Brennpunkt der Kulturen, 
Herbig, Munich, 2004. 
- Collectif, Zine El Abidine Ben Ali : Les Grands 
Changements, Union des Ecrivains Russes, Union 
des Ecrivains Russes – Moscou, 2003.  
- Gaetana Pace, L’Euro-Mediterraneità della Tunisia 
di Ben Ali, Edizioni dell’oleandro, Rome, 1995. 
- Georgie Anne Geyer, Tunisia, a Journey through a 
Country that Works, Stacey International, Londres, 
2003. 
- Georgie Anne Geyer, Tunisie, le Pays qui Avance, 
Mediane, Paris, 2004. 
- Jon Marks and Mank Ford, Tunisia: Stability and 
Growth in the New Millennium, Euromoney books, 
London, 2001. 
- Nicole Ladouceur et Luc Dupont, La Tunisie, une 
Démocratie Naissante, Editions de la SROH - 
Montréal, 1993. 
- René Blanchot - Marceau Bigéni, La Tunisie de Ben 
Ali et le Partenariat Euro- Méditerranéen, Institut 
Méditerranéen d’Etudes Economiques et Financières, 
Toulon, 2001. 
- Salvatore Lombardo, La Revanche de Carthage, 
Autres Temps, Marseille, 2000. 
- Salvatore Lombardo, Un Printemps Tunisien, 
Autres Temps, Marseille, 1998. 
- Salvatore Lombardo, Un Rêve plus Loin, Carnets 
Tunisiens, Autres Temps, Marseille, 1998. 
- Valentin Mbougueng, Ben Ali et le Modèle 
Tunisien, Editions de l’Orient, Paris, 1999, 102 pages. 
- Valentin Mbougueng, La Tunisie en Afrique, 
Mediane, Paris, 2002. 
- Vincenzo Porcasi, L’Approccio Tunisino alla 
Solidarietà, Edizioni Dell’Oleandro, Rome, 2003. 
- Vincenzo Porcasi, Pour un Développement 
Solidaire - l’Expérience de la Tunisie, Mediane, Paris, 
2003. 

- Yves Brissette, Luc Dupont et Moncef Guitouni, La 
Tunisie de Ben Ali: Les Défis de l’Emergence, Carte 
Blanche - Québec, 2003. 
- Gaetana Pace, Ben Ali, All’ Insegna Delle Grandi 
Sfide, Edizioni Dell’Oleandro, Rome, 2002. 
-Valentin Mbougueng, Institutions et Vie Politique 
en Tunisie, Orbis, Tunis, 2006. 

 
) عنوانًـا لكتّـاب ٦٣وقد أحصينا مـن بـ� هـذه اإلصـدارات (

وإذا ما علمنا تونسيّ� وأجانب، صدرت بكل من تونس والخارج. 
 ٢٥٫٠٠٠دينــارا (أي حــوايل  ٥٠٫٠٠٠أنـّـه كــان يــتّم إنفــاق حــوايل 

دوالًرا) بالنسبة لكل كتاب يطبع خارج تونس، فإّن املبلغ الجميل 
دينـارا (أي  ٣٫١٥٠٫٠٠٠الذي كان ينفـق عـىل تلـك الكتـب يبلـغ 

دوالرا) وهــي مبــالغ تُرصــف كــ� هــو معلــوم  ١٫٧٥٫٠٠٠حــوايل 
ضاف إىل هذا املبلغ الضخم ما كان ينفـق مـن يُ بالعملة الّصعبة. 

طائلــة (بالعملــة الّصــعبة كــذلك) لســحب بعــض الكتــب أمــوال 
املعارضة لنب عيل وأفـراد عائلتـه مـن السـوق بالبلـدان األجنبيـة 
ـا... وهـي يف  التي تصدر بها ويف مقـدمتها فرنسـا وكنـدا وسويرس
اعتقادنا أموال املجموعة الوطنيّة كان من األجـدى إنفاقهـا عـىل 

اث التونيسـ أو طبع كتب علميّـة أو تحقيـق طبـع كتـب يف الـرت 
تــرميم مواقــع ومعــامل أثريّــة متداعيــة... أو يف التنميــة البرشــية 

وللتدليل عىل ذلك يكفي الرجوع للتقرير النهايئ للجنة واملحلية. 
تقّيص الحقائق حـول الرشـوة والفسـاد املشـار إليـه آنفـا لنـدرك 
باألمثلة واألرقام حجم التالعب باملال العمومي انطالقا من كـربى 

ات ويف مقــدمتها ملفــّي الحــوض املنجمــي وملــّف "وكالــة امللفــ
) صـفحة مـن كامـل ٥٠االتصال الخارجي" الـذي انفـرد بحـوايل (

 صفحة.  ٥٠٠ر الذي تضّمن أكرث من التقري
 مؤلفات املؤرخ� واملؤلف� غ� املوال� للنظام: مصادرة-٣) ٣/٥(

مقابــل كــل هــذا التبــذير واإلرساف للــ�ل العــام يف كتــب ال 
ن القول عنها سوى أن ال قيمة لها باملرّة وأّن مكانتهـا "داخـل �ك

الق�مـــة" أو يف ســـلّة املهمـــالت، كانـــت املؤلفـــات التاريخيّـــة 
والسياســية للوجــوه العلميــة واألكاد�يــة التونســية امللتزمــة 
ــة  ــة املادي ــدعم والحظــوة والعناي ــا ال ــى إطالقً ــدة، ال تَلَْق واملحاي

الرتخــيص بصــدورها ونرشــها. وقــد  واألدبيــة الالزمتــ� وال حتــى
تسبّبت هذه السياسة يف حصول خيبة أمل وإحباط لـدى الكثـ� 
ــدى  ــى ل ــزم� وحت ــدى امللت ــؤلف�، ال ســيّ� ل ــن املثّقفــ� وامل م
املستقلّ� وغ� املنتم� منهم للحـزب الحـاكم وألحـزاب املـواالة. 

د فقد اضطّر البعض من ب� هؤالء إىل طبع مؤلفاتهم خـارج الـبال 
لإلفالت من الرقابة وطول االنتظار للحصول عـىل اإلذن بالصـدور 
والنرشــ، األمــر الــذي كلفهــم مصــاريف ماديــة باهضــة وعديــد 

 املضايقات البوليسيّة والتتبّعات العدلية.
ويف هذا اإلطار، �كن ذكر مؤلفات كل من: املرحـوم األسـتاذ 

واملازري  محّمد الرشيف وهالة الباجي والدكتور املنصف املرزوقي
الحداد ومحسن التومي... (من الجامعيّ�) وكل مـن: سـليم بّڤـة 
وأحمد املناعي وتوفيق بن بريـك... (مـن غـ� الجـامعيّ�) التـي 
طُبعت يف الخارج وُمنعت من الدخول إىل الـبالد، حتـى مبناسـبة 
انتظام املعـرض الـدويل للكتـاب بتـونس. ورغـم نجـاح بـن عـيل 
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" األستاذ املازري الحّداد بتعيينه سف�ا وبطرق مختلفة يف "احتواء
)، فـإّن ٢٠١١و ٢٠٠٩لتونس يف منظمة اليونسـكو ببـاريس (بـ� 

 ١٤هذا األخ� قد قّدم اسـتقالته يف الربـع سـاعة األخـ� (صـباح 
)، أي قبــل ســقوط النظــام وانتقــد رئيســه يف ٢٠١١جانفي/ينــاير 

كـن لـه عديد املنـابر اإلعالميـة قبـل وبعـد اسـتقالته. وبـذلك أم
 !التدارك يف الوقت البديل

ويف ذات السياق تورد األديبة زينب الجوييل ما ييل: "... كان 
كلهــا وتــاريخ  تـونسنظـام بــن عــيل النقطـة الســوداء يف تــاريخ 

ــ�ته ــهدت مس ــث ش ــوص، حي ــ بالخص ــف التونيس ــا  املثّق انزالقً
وانحداًرا، واختار بعضهم التصـفيق لسياسـة العهـد البائـد فكـتم 
صوت الضم� والكلمة الصـادقة املبنيـة عـىل النقـد األمـ� الحـر 

وحول لجنة القراءات بوزارة الداخلية أوضـحت: "...  )٥٠(.."..البناء
كانــت تتشــكل لجنــة قــراءات بــوزارة  تــونسيف العهــد البائــد ب

الداخلية تصدر أحكاما تعسفيّة تصادر حّرية التعب�، أما الكتـب 
التي متّجـد وتنـافق يُكتـب لهـا أن تـرى النـور، وأصـبح الكاتـب 
مضطرّا ألن يجعل املعا� مكبوتة تتأرجح يف قراءة ذكيّـة ملـا بـ� 

ائـرة املمنـوع...". وأشـارت إىل أّن: األسطر من أجل أن يتخطـى د
ية كانت املتـنفس الـذي فـّك أرس الكتـاب، حيـث تونس"الثورة ال

شــهد األســبوع األول منهــا تصــّدر واجهــات املكتبــات التونســية 
قا ومـن أشـهرها سلسلة من الكتب املمنوعة التي ُصـودرت سـاب

] التي ُمنعت من دخول البالد وشهدت أكرث قرطاجرواية [حاكمة 
 .نسبة إقبال من حيث الرشاء باإلضـافة إىل العديـد مـن املراجـع

خنـاق عـىل وبعد ما ألِغيَْت كل القيـود السـابقة التـي ضـيّقت ال
، وعـادت تـونس، نشطت حركة النرشـ والتوزيـع بتونيساملبدع ال

 متعطشــا تونيسـاملثّقـف ال ياألمـور إىل حركـة تـوازن لطاملــا بقـ
 )٥١(.."..لها

ومل تفلت بعض مراكز البحث العلمي من هذه الرقابة حيث 
بقيت أشغال عدة ندوات دولية واأليام الدراسـيّة حـول الـذاكرة 
 الوطنيــة التــي انتظمــت يف رحــاب مؤّسســة التميمــي للنرشــ يف

مكاتب مصلحة اإليداع القانو� باملكتبـة الوطنيـة سـنوات نظـرا 
لتضّمنها فقرات، إن مل نقل كل�ت، معارضة لنظام بن عيل. وهـو 

ــرّض املؤّسســة يف ســنة  ــا ع ــل  ٢٠٠٦م ــن قب ــيالً م إىل الهجــوم ل
مجهول� وتكس� لجدرانه وإتالف ألثاثه ولـبعض الوثـائق مببنـى 

 ٣٫٠٠٠رة ماديـة قُـّدرت بحـوايل املؤّسسة، األمر الذي كلّفه خسـا
دينار للرتميم واإلصالح ورفـع قضـيّة ضـد مجهـول. كـ� ُصـّنفت 
املؤّسسة كـ "مركز بحث ُمعارض". وقد اضطّر األستاذ عبد الجليل 
التميمي إىل طبع البعض من منتدياته وندواتـه يف الخـارج، عـىل 

ضـّمن غرار املنتدى الخاّص باالتحاد العام التونيس للشغل الذي ت
شهادة شفوية للوجه الجامعي والنقايب األسـبق، األسـتاذ الطيّـب 

 البكوش، مل تعجب جهاز بن عيل...، واألمثلة عىل ذلك كث�ة. 
 

وأمام تظلّم صاحب املؤّسسة من هذه امل�رسة والتنديد بها يف 
الخارج، اتصل الوزير املستشار للرئيس بن عيل، املرحوم عبد 

اذ عبد الجليل التميمي ليقرتح عليه تنظيم العزيز بن ضياء باألست
و"طّي  ١٩٨٧ندوة أو نشاط متصل بنب عيل وبإنجازاته منذ 

. لكّن هذا األخ� رفض بتعلّة وجود عديد )٥٢(صفحة املايض"
املؤّسسات الرسمية عىل غرار املعهد األعىل لتاريخ الحركة 

الوطنية والتجّمع الدستوري الد�قراطي ووكالة االتصال 
ارجي للقيام مبثل هذه األنشطة! بل أغرب من ذلك، ورغم أّن الخ

عديد الكتب العلمية التي كانت تطبع خارج تونس وتنتمي إىل 
صنف املؤلفات العلمية أو التاريخيّة أو األدبية املحضة وال 
تتضّمن مادة سياسية أو نقدا لنظام بن عيل وسياسيته يف الحقل 

نت تخضع لرتخيص مسبق من الثقايف أو االقتصادي...، فقد كا
وزارة الداخلية قبل توزيعها ونرشها يف تونس. ويف هذا الصدد 
�كن ذكر مص� نسخت� من كتاب األستاذ محّمد الطاهر 
املنصوري حول تاريخ جزيرة قربص يف العهد الوسيط، الذي رغم 
طابعه التاريخي بقي ينتظر اإلذن بالدخول ملدة أشهر، قبل 

من مصالح وزارة الداخلية التي عهدت  الحصول عىل ترخيص
لشخص "شبه أّمي" قراءته وتقييمه وصياغة تقرير حول 
مضمونه، قبل الّس�ح لصاحبه سحبه نُْسَختَيِْه من مصالح 

 )٥٤(! واألمثلة عىل ذلك عديدة. )٥٣(الديوانة
لنب عيل مل يطّور يف نهاية  البولييسأّن النظام  ؛وخالصة القول

التـي تناسـبه، ثقافـة املـديح والـوالء مـن جهـة، األمر إال الثقافة 
وثقافة اإلسفاف التي تخاطب الغرائز من جهة ثانية. وبـالطبع ال 
�كــن للمــرء أن ينتظــر مــن نظــام مثــل هــذا أن يطــّور الكتابــة 
ــة بثقافــة تخاطــب العقــل وتنّمــي  ــة واملعرفــة التاريخيّ التاريخيّ

م مـن الجهـل امللكات النقدية للناس وترتقي بـأذواقهم وتحـّرره
والظالم وعقليّة "القطيع الوديع" الخاضـع كليًـا لسـلطة الراعـي. 
وقد ألحقت هذه السياسة أرضًرا فادحة بالبحث يف تاريخ الـزمن 
الراهن أو التاريخ اآل� لتونس بصفة خاصة والفكر النقدي النـّ� 
عامة نتيجة الحصار الرهيب الذي ُرضب عليه يف وقت كانت فيه 

ــار الرج ــرّاء األفك ــوب الق ــا إىل قل ــد طريقه ــبّة تج ــة واملتعص عي
التونسيّ�، ال سيّ� الشبان منهم وذلـك عـرب املنشـورات القادمـة 
ـات القنـوات  من الرشق يف معرض تـونس الـدويل للكتـاب وعرش
التلفزية التي كانت وال تزال إىل اليوم تبـّث سـمومها مـن أقطـار 

يف منابع الفكـر الخليج العريب. وقد أّدت هذه السياسة إىل تجف
التقدمي املستن� ومّهد الطريق تدريجيًا لظاهرة التطرّف الديني 

 .٢٠١١جانفي/يناير  ١٤يف تونس ما بعد 
وهكذا �كن القول إّن حصيلة كتابة تاريخ النخبة السياسـية 
التونسية والعربية خالل الفرتة املعارصة كانت حصـيلة سـلبية يف 

مـن الفـاعل� السياسـيّ� وخاصـة  العموم ألّن كتابها، سواء كـانوا
من "املؤرخ� الرسـميّ�" أو "مـؤرّخي القرصـ" قـد رسـموا صـورا 
زاهية للرئيس وللحزب الحاكم فكـانوا "مـؤرخ� تحـت الطلـب" 
غنموا عديد االمتيازات واملكارم مقابـل كتـابتهم فقـدموا تاريًخـا 

تحـّررت  ١٩٨٧كله بطوالت. ومبجرّد سقوط نظـام بورقيبـة سـنة 
قـالم واألفــواه لتقــدم تاريًخــا مغـايرًا متاًمــا ملــا كُتــب يف عهــده األ 

 ١٤وكذلك الشأن بالنسبة لفرتة ما بعد سقوط نظام بـن عـيل يف 
مبا أنّنا نعـيش منـذ تلـك اللحظـة وإىل اليـوم  ٢٠١١جانفي/يناير 

 !عىل "كذبة" تاريخه الحافل باملكاسب واإلنجازات
رصيّة التونسيّة مبختلف أخ�ًا بعد التعريف مبالمح النخبة الع

خالل فرتة اهت�منا (قُبيل الح�يـة أصنافها وفروعها وعالقاتها...، 
وطيلة كامل الفرتة االسـتع�ريّة وفجـر االسـتقالل) وكيـف كتـب 

مـا شـهدته تاريخها خالل فرتيت حكم بورقيبة وبن عيل، ويف ظـّل 
ــنة  ــذ س ــونس من ــات  ٢٠١١ت ــّدر امللف ــاريخي بتص ــم ت ــن زخ م
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التاريخيّة لوسـائل االعـالم الرسـمية والخاّصـة وزوال  والشهادات
الطابوهات واملحاذير التي سلّطها حّكـام تـونس طيلـة أكـرث مـن 
نصف قرن عىل تاريخ تونس املستقلّة مبنعهم الخوض يف امللفات 

ك� نعتهـا االعالميّـون  -التاريخيّة الشائكة أو الحارقة املتصلة به 
ــاريخ عديــد الشخصــ – يات واملــنظ�ت واألحــداث وتغييــبهم لت

جـدير بنـا أن نتسـاءل: الوطنية الهامة من الـذاكرة الج�عيـة...، 
كيف السبيل لكتابة تاريخ النخبـة السياسـية التونسـية بطريقـة 

بـل  –وأسلوب علميَْ�ِ بعيدة كل البعد عن الحسابات السياسية 
 ؟ والحزبية الضيّقة –السياسوية 

 موضوعّي من طرف السياسّي�التأسيس لكتابة تاريخ  سبل-٣/٦
من الّصعب تقديم "وصفة" لنموذج مثايل للكتابة التاريخيّة من 
قبل السياسّي�، سواء كان ذلك بتونس أو بسائر أنحاء العامل 
العريب. من وراءه تاريخنا الوطني لعدة أسباب، أّولها أّن الكتابة 

واتجاهاته  للتاريخ غالبا ما تخضع لثقافة املؤّرخ وميوله الفردية
الذي غالبا ما يركز عىل اإليجابيات  السياسية والفكرية

واالنتصارات ويتناىس ويغيّب اإلخفاقات والنكسات وكل أشكال 
 الفشل للحزب الحاكم الذي ينتمون إليه والعكس بالعكس.
وللمحافظة عيل املوضوعية والحياد يف هذا الجنس من الكتابة 

 قادنا:اريخيّة من الرضوري يف اعتالت
تشكيل هيئة أو لجنة وطنية مستقلة لكتابة التاريخ السيايس  -

لتونس مبختلف أحداثه ومحطاته واألطراف الفاعلة فيه من 
نخب وج�ه� وأحزاب ومنظ�ت ومؤسسات وجمعيات...، 
تضّم خ�ة املؤرخ� والباحث� األكاد�ّي� بالجامعة التونسية 

خابر ووحدات البحث بها مبختلف كلياتها ومعاهدها ومراكز وم
بكامل جهات البالد وذلك يف الفرتات التاريخيّة األربع: القديم 
والوسيط والحديث واملعارص ويف جميع االختصاصات، بدًءا 
بالتاريخ السيايس مروًرا بالتاريخ االقتصادي فاالجت�عي وصوًال 

 اريخ الثقايف والديني.إىل الت
وفتح األرشيفات العمومية إتاحة قدر كب� من حّرية البحث  -

ويف مقدمتها أرشيفات رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة 
الخارجية والحزب الدستوري والتجّمع الدستوري الحاكَمْ�ِ (ب� 

)...، أمام الباحث� حتى يتسنى لهم االطالع عيل ٢٠١١و ١٩٥٦
هنة الوثائق األصلية...، مع إلزامهم بواجب التقيّد بأخالقيات امل

ويف مقدمتها: عدم التشه� باألشخاص والذوات واألعراض وعدم 
املّس باألمن القومي والوحدة الوطنية وكذلك بالحرمة الرتابية 

 للدول املجاورة والشقيقة والصديقة.
وجوب الحرص عىل تفس� جميع األحداث التاريخيّة التي  -

الً إىل ، بدًءا بالتفس� املادي وصو ١٩٥٦جّدت بتونس منذ سنة 
التفس� املثايل للتاريخ مع الحرص عىل البحث عن دور الفرد 
بالرجوع إيل الظروف املوضوعية املصاحبة للحدث داخليًا 

 ا).وخارجيًا (إقليميًا ودوليً 
كتابة وتفس� األحداث التاريخّية باالستعانة بالعلوم املكّملة  -

علم  " مثلLes sciences connexes de l’histoireللتاريخ "
وعلم  اواألنرثوبولوجياالجت�ع وعلم االقتصاد وعلم النفس 

اآلثار...، بدًءا بدور الطبيعة والبيئة الجغرافية، مروًرا بالتكوين 
 ت الفاعل� يف التاريخ وأبطاله. العلمي وصوالً لنفسيّا

االبتعاد عن األحكام القطعيّة يف تفس� األحداث التاريخيّة، أي  -

أو مثاليًا ومن هنا اختالف وجهات النظر ألن كل أن يكون ماديًا 
ُحكٍم أو من الُحكَمْ�ِ أو تفس� من التفس�يِْن يؤدي إيل نتيجة 

ب� متقبّل مغايرة لألخرى ويكرّس التفرقة يف صفوف القرّاء 
 ورافض لهذا التفس�. 

االبتعاد عن املجاملة لنظام أو حزب أو تنظيم...، وخاّصة  -
أشخاص عند تفس� األحداث السياسية عىل لشخص أو مجموعة 

أنها تاريًخا، بين� املنهج العلمي يف التاريخ يرى أّن التاريخ يبدأ 
ح� تنتهي السياسة. أي بعبارة أخرى ال ينبغي أن نكتب تاريخ 
بلد ما يف ظّل وجود الحاكم يف سدة الحكم ألّن املؤّرخ أو الكاتب 

البالد ألّن ما يدّونه اليوم سيخضع حت� للمناخ السيايس القائم ب
من أحداث قد يتغ� يف اليوم املوايل. ويف ذلك خطورة عىل 

 التاريخيّة والبحث العلمي عامة. الكتابة
االستقالليّة عن السياسة وعن الدين ألنّه إذا تحّكمت  -

املؤّرخ فسوف لدى كاتب التاريخ و والدينية االتجاهات السياسية 
� وقائع التاريخ لصالح االتجاه أو تدم ينتهي به املطاف إىل

الحزب السيايس الذي يكتب عنه. وكذلك الحال إذا تحّكمت يف 
نوازع املؤّرخ عقيدة أو مذهب ديني. فالشيعة مثال إذا كتبوا 

والتاريخ  .تاريخ السنة سوف يلعنون أهل السنة والعكس صحيح
ء أكرث الذي متليه األهواء ال يصبح باملرّة تاريًخا وليس هناك يش

 )٥٥(إفسادا للتاريخ من األهواء.
وجوب إرساء أسس مدرسة تاريخية وطنية بكل بلد عريب ومن  -

بينها تونس تنبع منها أفكار املؤرخ� التونسّي�. ومن الرضوري 
أن تتميز هذه املدرسة عن غ�ها من املدارس التاريخيّة بحضور 

ة لتونس. ألنّه قوّي وعميق للهويّة الحضارية والثقافية والتاريخيّ 
ك� هو معلوم إذا استعمل التاريخ ألغراض سياسية أو حزبية أو 
عقائدية فإننا نتتج "تاريخا أيديولوجيا"، ألنّه إذا ما استعمل من 
طرف النخبة السياسية والسلطة الحاكمة ينتج "تاريخا رسميا". 

 ."أّما إذا استعمل ألغراض الهويّة فإنّه ينتج "تاريخ الذاكرة
م أّن العلم ال وطن له وأّن الدراسات التاريخيّة يجب أالّ ورغ

تكون نابعة من نظريات قطرية وإقليمية، بل يجب أن تنفتح 
التي متتزج وتتفاعل مفاهيمها ب�  ىعىل املدارس األخر 

وبالتايل ال نرى رضورة أن تكون هناك مدرسة  .)٥٦(املؤرخ�
يستمد املؤّرخ تاريخية تونسيّة متفرّدة يف اتجاهاتها بحيث 

التونيس من واقع فهمه للمجتمع التونيس ومن واقع البيئة 
التونسية وأن تكون قريبة من ثقافتنا ومتصلة اتصاالً عميًقا 

 بنفسيّة وعقليّة التونيس. 
إعادة النظر يف تحقيب تاريخ تونس املعارص حيث مازلنا  -

ل ندرّس لطالبنا تاريخ تونس املعارص املعارص يبدأ باالحتال
الفرنيس للبالد، وهو يف اعتقادنا أمر غ� مقبول ألنه ال �كن أن 
يكون منطلق هذه الفرتة باحتالل أجنبي لتونس! لذا يجب أن 
نبحث عن بداية جديدة منطقية لهذا التاريخ عرب وقفة جادة 
من املؤرّخ� التونسّي� بتحديد تاريخ واضح تكون منطلًقا 

تاريخ اندالع انتفاضة عيل بن  ١٨٦٤لتاريخنا املعارص مثل سنة 
 غذاهم.

إعادة النظر يف تسمية تاريخ تونس خالل الفرتة االستع�رية بـ  -
"تاريخ الحركة الوطنية" ألّن تاريخ هذه قد ارتبط لألسف 
بتنظي�ت سياسية ورموز وزع�ء سياسيّ� بعينهم دون سواهم 
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 ويف مقدمتهم: الحزب الدستوري الجديد وقادته عىل غرار
الحبيب بورقيبة ومحمود املاطري والطاهر صفر...، وبدرجة أقّل 
عبد العزيز الثعالبي وصالح بن يوسف ومحّمد عيل الحامي 
فرحات حّشاد... ويف ذلك إقصاء وتقليص من أدوار عديد 
الشخصيات واملنظ�ت والجمعيات السياسية الوطنية، عىل 

 الصعيدين املركزي والجهوي.
ج واملناهج الدراسية يف مادة التاريخ بإقرار إعادة ضبط الربام -

تدريس جميع الفرتات واألحداث والتنظي�ت والشخصيات 
الفاعلة يف تاريخ تونس، مبا فيها واألحداث والتنظي�ت 
والشخصيات والفرتات "السوداء" واملث�ة للجدل، ألّن تدريس 

�ت هذه األخ�ة �ّكن املتقبل� من مقارنتها باألحداث والتنظي
والشخصيات والفرتات الزاهية من تاريخ البالد ودفعهم إىل 
التوقي منها ك� هو الشأن بالنسبة ألواخر فرتة حكم بورقيبة 

 عيل.وسنوات الجمر من حكم بن 
عدم تسييس مادة التاريخ من قبل رجال السياسة حتى ال  -

نعود ثانية ملربع "التاريخ الرسمي الوردي" ك� الحال لفرتيت 
م بورقيبة وبن عيل بجعل التاريخ عل� من العلوم ححك

االنسانية "املستقلّة" واملتحّررة من رقابة الحزب الحاكم والدولة 
وإقرار تدريس جميع األطراف الفاعلة يف صنع دون استثناء أو 

 تفضيل لطرف عىل اآلخر.
تجريم العبث بالوثائق التاريخّية الرسمية التي تُعّد جزًءا من  -

الوطنية وتراثًا وطنيًا، يجب عىل الدولة حفظه وح�يته  الذاكرة
 شأنه شأن املعامل واملواقع األثرية.

عدم إقرار تدريس فرتيت "ثورة" الحّرية والكرامة واالنتقال  -
إىل اليوم) ألّن تدريسها  ٢٠١٠الد�قراطي يف تونس (من سنة 

 يستوجب حيزا زمنيا لكتابتها يقتيض من الباحث� واملؤرّخ�
االطّالع عىل األرشيفات والوثائق الرسمية وعديد الشهادات 
لشخصيّات رسمية سياسية وعسكرية وأمنية...، فاعلة يف هذه 
الفرتة الحرجة من تاريخ تونس بغاية تحديد جذورها وآلياتها 

  .وأطوارها بآمالها وخيباتها وبنجاحاتها وانتكاساتها..

ةُ   َخاِمتَ

حاولة للتأريخ للنخبة السياسية �كن القول يف خامتة هذه امل
التونسية يف تونس املستقلّة أّن هذه األخ�ة مل تكن متجانسة 
اجت�عيا وايديولوجيا وفكريا... ورغم أّن ذلك يعّد معطى إيجابيًا 
وعنرص إثراء للطبقة الحاكمة وعنرص دفع للمجتمع التونيس 
ا عامة، فإّن هذه النخبة السياسية لألسف مل تستفد من هذ

التنّوع ومل تدخل طور "الكتلة التاريخيّة" مبا للكلمة من معنى. 
فكان هاجسها األول واألخ� البقاء أكرث ما �كن يف الحكم. ومل 
يقترص األمر عىل "احتكار" السلطة لصالحها، بل أقصت ونّكلت 
بكل من مل ينتم إليها فكريًا وايديولوجيا وخاّصة حزبيًا وأّسست 

لواحد" و"الحزب الواحد" والزعيم األوحد"...، ملنظومة "الرأي ا
التي تكرّست بوضوح عىل أرض الواقع وأثبتت مبا ال يدعو للشك 

. ولهذه املحنة مؤرشات عديدة، من أهّمها متّر مبحنة عميقةأنها 
الفجوة العميقة ب� السياسات التي تطبّقها تلك النخبة 

 !ىن ناحية أخر واملطالب الشعبية من ناحية، وخداعها لشعبها م

وقد أثّرت هذه السياسة سـلبًا عـىل املشـهد السـيايس طيلـة 
العقود الثالثة من الحكم البورقيبي وألقـى بضـالله عـىل الحيـاة 
السياسية طيلة أكرث من عقدين من حكم بن عيل. ونتيجة لـذلك 
مل تتمّكن بعد ست� سنة من اسـتقالل الـبالد مـن تضـميد جـراح 

راح وآالم وضـغائن وأحقـاد...، وال مـن املايض وما اعـرتاه مـن جـ
كتابــة تــاريخ موضــوعي بطــرق ومواصــفات علميــة بعيــدة عــن 
الحسابات السياسية. ونتيجة لـذلك كـان تاريخهـا ذاتيًـا نرجسـيًا 
وثأريًا ومشّوًها يف الغالب، بعيًدا كل البعد عن املعاي� واملقاييس 

. وال �كن يف العلميّة املوضوعيّة املعمول بها يف جميع دول العامل
اعتقادنا التأسيس لهذا الجنس من الكتابـة إالّ بتـوفّر جملـة مـن 

يف أوســـاط النخبـــة السياســـية  املوضـــوعية والذاتيـــةالرشـــوط 
. و�كن تلخيص الرشوط املوضوعية يف الجوانب التالية: التونسية

وضع جميع األرشيفات واألرصدة األرشـيفية والوثـائق التاريخيـة 
بعد تصنيفها وجردها وتبويبها مـن قبـل خـرباء  يف مراكز مختّصة

يف علم األرشـيف ومختّصـ� يف التـاريخ املعـارص وتـاريخ الـزمن 
الراهن وفتحها أمام كل الباحث� واملـؤرخ� دون اسـتثناء (مهـ� 
اختلفت توجهاتهم األيديولوجية والفكرية وانت�ءاتهم السياسية) 

يًا للنفـاذ لألرشـيفات وذلك بعد استيفاء الرشوط املعمول بها دول
والتأكد من أّن عملية فتحها ال متّس بسالمة وأمن الدولة والدول 
املجاورة والصديقة لتونس وكذلك الشخصيات التي ما تزال عـىل 

 قيد الحياة أو أبنائهم وأحفادهم.
 الشخصـنةأّما الرشوط الذاتية فهـي باألسـاس: االبتعـاد عـن 

ع الكفـاءات املغيّبـة مـن "االستنقاع السيايس" باستقطاب جميـو
الحقل السيايس من جهة، وتـدب� ثقافـة د�قراطيـة حزبيـة مـن 

ملرشـوع كتابـة تاريخيـة موضـوعية  التأسـيس خاّصةجهة ثانية و 
، ألّن النخبة السياسية أيـن� لكل مكّونات املجتمع دون استثناء...

كانت ليست يف نهاية املطاف موضوع دراسة وتحليل وكتابة من 
ؤرّخ� والبـاحث�، بـل يجـب أن تكـون باألسـاس مصـنًعا قبل املـ

إلنتاج األفكار واملشاريع والحلول ملجتمعها وإالّ فإنه ليس لبقائها 
 يف السلطة مكانًا.

االسـتبداد وتحـّرر األقـالم واألفـواه  نظـامواليوم بعد سـقوط 
والعقول يف تونس إثر "ثـورة" الحّريـة والكرامـة يف تـونس، فقـد 

لحــظ عــودة "قويـّـة" للتــاريخ منــذ األيـّـام األوىل ســّجلنا لحســن ا
. وقد تجّسمت ٢٠١١جانفي/يناير  ١٤لسقوط نظام االستبداد يف 

ــل�  ــؤرخ� واملناض ــألوف للم ــ� م ــور غ ــودة يف حض ــذه الع ه
والسياســيّ� املغيّبــ� منــذ عقــود وذلــك يف اإلذاعــات والقنــوات 

ن والقـرى التلفزية واملنـابر السياسـية والفكريـة...، بجميـع املـد
واألرياف التونسية، إّما لطرح قضايا وملفـات تاريخيـة أو إلحيـاء 
لذكرى أحداث ومحطات وشخصيّات وطنية ومحلية كادت تُنىس 

 كليًا.
ورغم أّن هذه العودة تُعّد مؤًرشا إيجابيًا يف تونس املتحـّررة، 
فإنّها مل تخُل من التوظيف السيايس من قبل أحـزاب وشخصـيات 

نظام الحكم وخارجه طيلة كامل الفرتة االنتقاليـة. سياسية داخل 
وهي يف اعتقادنا فرتة تستحّق دراسة مستقلة بذاتها قصد تقيـيم 
أشكال حضور التاريخ وعودتـه عـىل السـاحة والتأسـيس إلرسـاء 
أسس مصالحة فعليّة ب� التونسيّ� وتاريخهم عىل أسـس علميـة 

 سليمة.
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 :الَهواِمُش 
 
خ� الذين أحدثوا ثورة يف كتابة التاريخ من أسفل، من أبرز املؤّر  )١(

) أستاذ التاريخ ٢٠١٠-١٩٢٢" (Howard Zinnاألم�يك "هوارد زين "
األم�يك اليساري املناضل الذي أصدر كتابًا بعنوان: "تاريٌخ شعبيٌّ 

ات املقهورين للواليات املتحدة األم�كية". وقد اعتمد فيه عىل شهاد
من سّكان البالد األصليّ�، أو من العبيد الذين استجلبوا من إفريقيا، أو 
من أبناء الطبقة العاملة الذين استنزفت قواهم املصانع األوىل التي 

 أنشئت يف الواليات املتحدة األم�كية. 
Howard Zinn, Une Histoire populaire des États-Unis de 1492 
à nos jours, Agone, coll. «mémoires sociales», 2002. 
وقد توّىل املركز القومي للرتجمة يف مرص ترجمة هذا الكتاب، وكُتبت عنه 

 سلسلة من املقاالت للتعريف به. 
ت واليوميات من طرف امللوك والرؤساء مبفردهم أو تعود كتابة املذكرا )٢(

باالسعانة بإخباريّ� وكتاب ومؤرخ� إىل العصور القد�ة. وبالنسبة 
للتاريخ املعارص وبأوروبا والواليات املتحدة تحديدا نذكر مذكّرات كل 
من: الزعيم شارل ديغول، ورئيس الوزراء الربيطا� وانسنت ترششل، 

سوا ميرتان وخلفه الرئيس جاك ش�اك، واملستشار والرئيس الفرنيس فرن
األملا� هلموت كول... أّما بالنسبة امللوك والرؤساء العرب �كن ذكر 

، مذكرات امللك عبد اللهمذكّرات كل من: عبد الله بن الحس�، 
. واللّواء محّمد نجيب أول رئيس ملرص: ١٩٧٠املطبعة الهاشمية، ع�ن، 

 ٤٢٠، ١٩٨٤ب املرصي الحديث، القاهرة ، املكتكنت رئيًسا ملرص
، دار الزهراء لإلعالم العريب مذرات امللك طالل، ممدوح رضاصفحة. و 

، الجزائر ، دار القصبة للنرشمالمح حياة . والشاذيل بن جديد،1991
موريتانيا عىل صفحة. ومختار ولد داده،  ٢٧٩ الجزء األول، ،٢٠١١

 (بالفرنسية): ٢٠٠٣، دار كارتال للنرش، باريس درب التحديات
La Mauritanie contre vents et marées, éditions Karthala, Paris 
2003, 650 pages. 

يتا� السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع املقيم وقد أصدر الرئيس املور
، رشكة الرباق للنرش والتوزيع، الكويت نجاة العرببالدوحة كتابا بعنوان: 

صفحة. وهو مبثابة خواطر تحدث فيه عن الربيع العريب  ٤٧٠، ٢٠١٢
والثورات التي تشهدها بعض الدول العربية. وهو ويستعّد هذه األيام 

ساعدة عدد من الكتاب واملؤرخ� وضعهم عىل ذمته إلصدار مذكراته مب
 أم� قطر مبقّر إقامته بالدوحة... وغ�ها كث�.

-١٨٨٠ون بالجامعات الفرنسية الطلبة التونسيّ عادل بن يوسف،  )٣(
: دراسة ملالمح النخبة العرصيّة ومواقفها من أبرز القضايا ١٩٥٦

املعارص تحت إرشاف  ، أطروحة دكتوراه يف التاريخالوطنّية والدولّية
صفحة)، متّت  ١١٤٦أجزاء  ٣األستاذ محّمد الهادي الرشيف، (

بكلية العلوم اإلنسانية  ٢٠٠٠أفريل/أبريل  ٥مناقشتها يوم 
النخبة واالجت�عية بتونس. صدرت يف طبعة مخّففة تحت عنوان: 

، ): طلبة الجامعات الفرنسية �وذجا١٩٥٦-١٨٨٠العرصيّة التونسّية (
كلية اآلداب والعلوم االنسانية بسوسة ودار امليزان للنرش،  منشورات

 صفحة. ٨٢٦، ٢٠٠٦سوسة مارس 
، حرف الس�، دار الجيل للطبع والنرش والتوزيع، القاموس املحيط )٤(

 .١٩٩٥ب�وت 
 املرجع السابق. )٥(

(6) Alfio Mastropaolo, «La double théorie de la classe 
politique de Gaetano Mosca», in Revue internationale de 
politique comparée, n° : 4/2004, Vol. 11, pp. 611-630.  

، جريدة "النخب العربّية ومطلب اإلصالح الد�قراطي"عادل عامر،  )٧(
 .٢٠١٢ماي/مايو  ١٨لكرتونيّة بتاريخ اإلس�عيليّة براس اال

، جريدة األهرام "نخب ما بعد االستع�ر"أ. د. أحمد زايد،  )٨(
 .٢٠١٢ماي/مايو  ٠٣الد�قراطية، الكرتونّية بتاريخ 

 

 
. ٩١، ص ١٩٣١، جون بارك، باريس الشاّب الجزائريفرحات عبّاس،  )٩(

 ] (بالفرنسيّة):١٩٨١[أعيد طبعه سنة
Ferhat Abbas, Le jeune algérien, La jeune Parque, Paris, 1931, 
p.91, [réédition Garnier, 1981].  

، منشورات ال ديكوفرت، الرّهان البيوغرايف: كتابة حياةفرنسوا دوس،  )١٠(
 . (بالفرنسيّة):٢٠٠٥باريس 

François Dosse, Le Pari biographique : écrire une vie, éditions 
la découverte, Paris 2005. 

 املرجع السابق. )١١(
) كان أّول َمْن نطق بهذه الجملة الكاتب والشاعر والصحفي الفرنيس ١٢(

) الذي ُعرف ١٩٤٥-١٩٠٩" (Robert Brasillach"روبار برازياك "
بنعامله مع النازيّ� زمن الحرب العاملية الثانية ومواقفه املتطرفة 

وتورد بعض  .رشف عليهاالتي عّرب عنها يف النرشيات النازية التي أ 
عندما  ١٩٤٥فيفري/فرباير  ٠٦املصادر أنه نطق بجملته هذه يوم 

كان ينّفذ عليه حكم اإلعدام بتهمة الخيانة والتعامل مع العدّو. أّما 
من الجانب األكاد�ي فتُنسب املقولة إىل املفّكر ومؤّرخ الفّن األملا� 

 Walter Bendix" والناقد األديب من أصل يهودي "والرت بنيام�
Schönflies Benjamin) "املتأثر باملادية التاريخية. ١٩٤٠-١٨٩٢ (

يك �يّز ب� مدّون األخبار  ١٩٤٠وقد استعملها من جانب نقدي سنة 
الذي يتأثر باملنترص ومبا هو ظاهر، وب� املؤرخ املادي الذي يهتّم 

 .باإلنسان منتًرصا كان أم منهزًما
والتسجيالت الصوتية لجميع خطب بورقيبة ب�  تّم تجميع النصوص )١٣(

وتفريغها وترجمتها إىل الفرنسية. وبحرص من مدير  ١٩٧٥و ١٩٥٥
الحزب الدستوري الحاكم واملؤّرخ الرسمي للقرص، األستاذ محّمد 

مبّوبة ومرتبة ترتيبا  ١٩٨٤و ١٩٧٧الصيّاح صدرت عن دار العمل ب� 
ة والفرنسية) تحت عنوان: جزء (باللغت� العربي ٣٤كرنولوجيا يف 
. تُضاف إليها اإلصدارات الخاصة بأهّم محطّات الكفاح خطب بورقيبة

 .١٩٥٥ /يونيوجوان ١إىل غاية  ١٩٣٤مارس  ٠٢الوطني من 
املحاك�ت ملزيد التفاصيل حول هذه املحاك�ت انظر: ج�عي،  )١٤(

، جزءان، منشورات املعهد العايل ٢٠١١ -١٩٥٦السياسية بتونس 
 .٢٠١٥ريخ تونس املعارص، جامعة منوبة، تونس لتا

ملزيد التفاصيل حول هذه املحارضات انظر: عبد الجليل بوقرّة،  )١٥(
 صفحة. ٣٨٢، ٢٠١٥، برسبكتيف -دار آفاق ، بورقيبة بلسان بورقيبة

-١٥٠اإلعالم، ص وزارة، نرشيات حيايت آرايئ جهاديبورقيبة، الحبيب ) ١٦(
١٥١. 

 .١٤٦، ص املصدر السابق) ١٧(

 ١٩خطاب بتاريخ بورقيبة، الجزء األّول:  الحبيبخطب ) ١٨(
 .١٩٧٩، نرشيات وزارة اإلعالم، تونس ١٩٥٥نوفمرب/ترشين الثا� 

 .٢٧٩ حيايت آرايئ جهادي...،الحبيب بورقيبة،  )١٩(

 .٣٧-٣٦نفسه، ص ص املصدر  )٢٠(

 .٦١املصدر نفسه، ص  )٢١(

ق.م قاد أحد أشهر الحروب الرببر ضد  ١٦٠ولد سنة  نوميديملك  )٢٢(
ق.م. وإثر هز�ته اقتيَد إىل روما حيث حكم  ١٠٥و  ١١٠ب�  الرومان

ه ق.م يف نافذة زنزانت ١٠٤عليه باإلعدام. لكنه آثر االنتحار شنقا سنة 
 عن املوت بهذه الطريقة وتلبية رغبة الرومان. 

ق.م التي  ٢٤٧ولد بقرطاج سنة  قرطاجيقائد عسكري ورجل دولة  )٢٣(
ق.م قاد  ٢١٨يا. ويف سنة غادرها يف سّن التاسعة نحو قرطاجّنة بإسبان

الجيش القرطاجي يف الحرب الثانية ضد روما انطالقا من اسبانيا عابرا 
جبال اآللب والب�يني بجيوشه وفيلته إىل غاية روما التي حارصها 
وكاد يطيح بها إثر عدة انتصارات ضد جيوشها. غ� أنّه هزم يف الطور 

م. اضطّر إىل مغادرة ق. ٢٠١االفريقي من الحرب يف معركة زاما سنة 
قرطاج لالستقرار بآسيا الوسطى هروبا. لكّن الرومان الحقوه إىل غاية 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agone_%28%C3%A9ditions%29
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://www.cairn.info/publications-de-Mastropaolo-Alfio--3868.htm
http://www.lecteurtunisien.com/ProduitsEditeur.aspx?IDEditeur=17
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
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ق.م. آثر االنتحار عىل الطريقة الفنيقية  ١٨٢هناك وعند أرسه سنة 

 بسّم يف خامته. 
ملزيد التفاصيل حول هذه االستعارة انظر: عدنان منرص، دولة  )٢٤(

)، تقديم األستاذ حس� ١٩٧٠-١٩٥٦�رسة (فصول يف األيديولوجيا وامل
، ٢٠٠٤رؤوف حمزة، كلية اآلداب والعلوم االنسانية بسوسة، تونس 

. ومل يشّذ العقيد الراحل معّمر القذايف عن هذه الصورة حيث ٣٥ص 
بـ "رسول الصحراء". انظر كتاب: م�يال بيانكو،  ١٩٧٠نُعت سنة 

، ١٩٧٣، دار الشورى، ب�وت/لبنان ١، الطبعة القذايف رسول الصحراء
صفحة. وهو ترجمة للحوارات التي أجرتها معه م�يال بيانكو  ٣٠٤

باللغة االيطالية. وقد تُرجم إىل عدة لغات وصدر الفرنسية سنة 
 .١٩٧٥وباالنجليزية سنة  ١٩٧٤

مناضل من الرعيل األول للحزب. من مواليد مدينة قرص هالل. حوكم  )٢٥(
من أجل انت�ئه للتيار البعثي يف تونس. غادر البالد  1968سنة 

 .١٩٧٨حيث تويف عام  وفرنسا سورياليعيش ب� 
وهي أّول زيارة رسمية للعقيد معّمر القذايف لتونس منذ توصول بن  )٢٦(

اد القّمة املغاربية مبناسبة انعق ١٩٩٠عيل إىل الحكم يف شهر جانفي 
 ١٧األوىل بتونس بعد إنشاء اتحاد املغرب العريب يف مدينة مراكش يف 

  .١٩٨٩فيفري/فرباير 
 ١٢مناضل من الرعيل األول ولد بقرية ميدون من جزيرة جربة يف  )٢٧(

. انخرط يف الحزب الدستوري الجديد منذ تأسيسه سنة ١٩١٣مارس 

يف املستعمر الفرنيس بتونس مع زع�ءه يف سجون ومنا  ونُفي ١٩٣٤
تونس وفرنسا ولّقب بـ "قائد النضال الحزيب". وكان من أرشف عىل 

ل مدرسة عسكرية للجامعة الدستورية بتونس، ولعب دورا تأسيس أوّ 
محوريا يف إذكاء املقاومة الرسية واملظاهرات التي عّمت البالد ب� 

تقل إىل ليبيا ، وعندما ضيّق عليهم الخناق يف تونس ان١٩٥٤و ١٩٥٢
حيث فتح مكتب الحزب الدستوري بطرابلس وأرشف عىل تدريب 
املناضل� الذين ساهموا يف معركة التحرير ونال الكث� منهم الشهادة 

انحاز عيل الزليطني إىل صالح بن  ١٩٥٥يف سبيل ذلك. لكن منذ سنة 
ومن املؤسف أّن كامل أرشيف عيل  .يوسف ضد الحبيب بورقيبة

مكتبته قد متّت مصادرتها أيام التحقيق يف املحاكمة الزليطني و 
. ُحكم عليه بعرشين سنة أشغاال ١٩٥٧الكربى لليوسفيّ� يف جانفي 

وقع اإلفراج  ١٩٦٠ /مايوماي ٣٠شاقة، قضاها بسجن غار امللح. ويف 
 ١٩٦٠أوت/أغسطس  ١٥عنه من طرف الرئيس الحبيب بورقيبة. ويف 

ورغم  ١٩٦٨جويلية/يوليو  ٢٢يوم تزوج لكنه مل ينجب أبناء. ويف 
تفرغه للعمل الفالحي والنأي عن السياسة ألقي عليه القبض ثانية 

جانفي  ١٥بتهمة محاولة اغتيال بورقيبة ومل يتّم االفراج عنه إّال يف 
توّيف عيل الزليطني مبرض  ١٩٧٦أكتوبر/ترشين األول  ٥. ويف ١٩٦٩

 لتونسية.عضال جراء معاناته يف الّسجون الفرنسية وا
األستاذ محمد عبد الكايف،  ، تقديمس�ة ونضال -الزعيم عيل الزليطني  )٢٨(

تحقيق فوزيّة محّمد حفظي الزليطني، دار صامد للنرش، صفاقس، 
٢٠١٣ . 

عدوان أقدمت عليه القيادة العسكرية الفرنسية بالجزائر صبيحة يوم  )٢٩(
 Droit de بحّجة "حّق املالحقة" ١٩٥٨فيفري/ فرباير  ٨الخميس 

poursuite الجزائريّ� املقيم� بالقرى التونسية  املقاوم�" ضد
عىل أهداف عسكرية فوق  مفاجئةوالذين كانوا يشنون غارات 

الرتاب الجزائري: ثكنات ومراكز جندرمة... وكان اختيار ذاك اليوم 
مقصوًدا لكونه يوافق يوم سوق أسبوعية يقصدها جميع سكان 

تونسية والجزائرية عىل حد سواء لرشاء القرى واألرياف ال
مستلزماتهم من غذاء وملبس ودواب... وكانت حصيلة العدوان 

جريًحا من الجانب� التونيس والجزائري،  ٤٠١قتيالً و ١٣٠سقوط 
قتىل من تالميذ املدرسة االبتدائية يف  ١٠جميعهم من املدنيّ�، 

الصادر عن  القرية. ملزيد التفاصيل حول العدوان انظر الكتاب
املناضل األستاذ الهادي البكوش (أول رئيس حكومة لنظام بن عيل ب� 

 

 
) مبناسبة ١٩٨٩سبتمرب/أيلول  ٢٧و ١٩٨٧نوفمرب/ترشين الثا�  ٧

 الذكرى الخمس� للعدوان يف طبعت� فرنسية وعربية: 
Hédi Baccouche, L’agression française contre Sakiet Sidi-
Youssef: Les faits et les suites, ISHMNT, Université de La 
Manouba, 2008, 95 pages. 

االعتداء الفرنيس عىل ساقية سيدي يوسف: الوقائع الهادي البكوش، 
املعهد األعىل لتاريخ  تعريب أحمد العايد، محمد بلحاج،، والتداعيات

 صفحة. ٩٥، ٢٠٠٨الحركة الوطنية، منوبة تونس 
للتذك� كان والد زين العابدين بن عيل السيّد حمدة بن عيل متعاونا  )٣٠(

وتحديًدا مع أعوان الجندرمة واألمن  ةالفرنسيمع السلطات 
الفرنسيَِ� بجهة الساحل التونيس وأفلت مراًرا من االغتيال منذ اندالع 

أقدم الوطنّيون  ١٩٥٤. ويف سنة ١٩٥٢جانفي  ١٨املقاومة املسلحة يف 
 قتل شقيقه البش� بن عيل رغم كونه مل يكن متعاونًا مع ىلع

عبة الدستورية بحّ�م سوسة. الفرنسيّ�، بل قريبا من أعضاء الش
املصدر: حوار مطّول أجريناه مع ابن موطنه املناضل والوزير األول 
األسبق لنب عيل، األستاذ الهادي البكوش ضمن برنامج إذاعي بعنوان: 

. وقد تّم ٢٠١٥سبتمر  ٠٢"شهادات حيّة" ببيته بتونس العاصمة يوم 
بتاريخ يوم  ١: الحلقة بثّه يف أربع حلقات عىل أمواج إذاعة املنست�

 .٢٠١٥سبتمرب/أيلول  ٢٧األحد 
. زاول ١٩٢٤مناضل، سيايس ودبلومايس من مواليد مدينة املهدية سنة  )٣١(

باملهدية والثانوي  العربية-الفرنسيةتعليمه االبتدايئ باملدرسة 

باملدرسة الصادقية. انخرط يف الثورة الجزائرية، واحتضنته الجزائر 

، حيث تّم تعيينه مستشارا برشكة ١٩٦٢ة بعد استقاللها سن

" النفطية. ُعرف مبشاركاته وتنظيمه لعديد املظاهرات سوناتراك"

رفقة شباب املهدية املنخرط� يف الشبيبة الدستورية ويف الكشافة 

التونسية للتنديد بسياسة فرنسا االستع�رية خاصة إبّان الحرب 

تعاطف مع لنازية والع�لة العاملية الثانية. وبنهاية الحرب اتّهم با

ساند صالح بن يوسف  ١٩٥٥لألملان وحوكم من أجل ذلك. يف سنة 

و"األمانة العامة" وربط عالقات متينة بالنخبة السياسية الجزائرية 

ويف مقدمتهم أحمد بن بلّة وهواري بومدين الذي مّكنه من شّقة 

ملعارض� جزاء خدماته للثورة الجزائرية. لكنه كان يخشاه الجت�ع ا

مأساة أحمد بن صالح:  :لنظامه بشّقته. ألَّف عدة كتب من أبرزها

التضليل االشرتايك يف النظام البورقيبي، دار العودة للنرش، ب�وت 

 ١٩٧٩. والبديل الثوري يف تونس، دار الكلمة للنرش، ب�وت ١٩٧١

 ١٩٨٣صفحة. وسقوط البورقيبية، (د.ت)... ويف سنة  ٣٤٤، ١الطبعة 

برسطان الحنجرة ورغم تردده عىل مستشفيات باريس أصيب 

ونُقل جث�نه  ١٩٩٠جويلية/يوليو  ١٣وجنيف للعالج فقد تويف يوم 

اىل مسقط رأسه باملهدية حيث ُدفن يف موكب حرضه عدد كب� من 

 .رجال السياسة والثقافة من تونس وعديد الدول العربية

يف صفوف الحزب الحر ناضل  ١٩١٥من مواليد مدينة املنست� سنة  )٣٢(
وعرف املالحقة والسجن ك� صدر ضده  ١٩٣٨الدستوري منذ سنة 

حك�ن باإلعدام، األّول غيابيًا من املحكمة العسكرية الفرنسية 
بتهمة التعاون مع قوات املحور إبّان الحرب العاملية الثانية والثا� 

العليا بتونس مطلع االستقالل بتهمة  القضاءمن قبل محكمة 
ارصة الزعيم صالح بن يوسف. استقر بليبيا ومبرص وبالجزائر ثّم من

باألرجنت� حيث كان "سف�ا" للقضّية الفلسطينية بأمريكا الالتينية. 
سنة  ٩٧عن سّن تناهز  ٢٠١٢ماي/مايو  ١٢توّيف ببيونس أيرس يوم 

ودفن يف روضة الشهداء مبقربة الزالّج. من أهّم مؤلفاته: "هذه 
 ).صفحة ٤٤٨، ١٩٧١نية عارية" (تونس فلسط�: الصهيو 
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. زاول تعليمه االبتدايئ ١٩٢٨من مواليد مدينة القلعة الكربى سنة  )٣٣(

حيث ترأس  ١٩٤٢مبسقط رأسه والثانوي باملدرسة الصادقية منذ سنة 
"الشبيبة الدستورية" بهذه املدرسة ك� انخرط يف الحزب الدستوري 

املقاومة زمن الكفاح املسلّح  الجديد منذ شبابه. اضطلع بدور هام يف
 ٠٣. إثر إمضاء اتفاقياتت االستقالل الداخيل يف ١٩٥٤و ١٩٥٢ب� 

وانضّم عىل شّق األمانة العامة بقيادة صالح بن  ١٩٥٥جوان/يونيو 
 ١٩٥٦يوسف وغادر البالد ليستقّر بليبيا ومرص والجزائر. ويف سنة 

بعد صدور عفو رئايس  حكم عليه غيابيا باإلعدام. ومل يدخل البالد إالّ
ودفن  ٢٠٠٨. تويف سنة ١٩٧٨من الرئيس بورقيبة يف حّقه سنة 

 مبسقط رأسه بالقلعة الكربى.
، النخبة يف العامل العريب دراسة وصفّية نقديّةمحّمد نبيل الشيمي،  )٣٤(

 .٢٠١٠سبتمرب/أيلول  ٠٢، ٣١١٣موقع الحوار التمّدن، عدد 

مبدينة املهدية مّمن حرضوا موكب  شهادة أحد النشطاء الحقوقّي� )٣٥(

 الدفن.

هذه املذكّرات يف األصل مخطوطة كان قد حّررها الطاهر خ� الدين ) ٣٦(

حّررها باللّغة العربية وهي تتطابق مع س�ته الذاتية التي  ١٩٣٥سنة 

. وهي من مخلّفات املنضل الصادق ١٩٢١باللّغة الفرنسية سنة 

عدنان الزّمريل فسلّمها إىل األستاذ  الزمريل. وكان قد عرث عليها ابنه

حّ�دي الساحيل الذي توّىل تحقيقها ونرشها تعمي� للفائدة. انظر: 

) ١٩٣٧-١٨٧٥فتحي اللّوايت، " قراءة: الوزير طاهر باشا خ� الدين (

، ١١مذكّرات وخواطر"، املجلّة الصادقية، سلسلة جديدة العدد 

 . ٦١، ص ١٩٩٨أكتوبر/ترشين األول 

كن تصنيف هذا اإلصدار ضمن الكتب الحضارية املتّصلة باإلسالم � )٣٧(

واملرشق العريب وعالقته� بالغرب...، غ� أنّه قد تضّمن فصًال خّصصته 

حفيّة املحاورة لألستاذ الشاذيل القليبي لتجربته وذكرياته  الصُّ

السياسية وخاصة الدبلوماسية منها، كوزير سابق لبورقيبة وكأم� عام 

 سنة متتالية.  ١٥للجامعة العربية عىل امتداد سابق 

ملزيد التفاصيل حول هذه املسألة وبعض األمثلة الدقيقة حولها،  )٣٨(

"كتابة املذكّرات والّس� الذاتيّة: رصد وقراءة يرجى الرجوع لدراستنا: 

. أع�ل "١٩٥٦السياسيّ� والنقابّي� التونسّي� منذ سنة  إلصدارات

عبد الجليل التميمي، كتاب يف جزئ� (عريب  مهداة إىل األستاذ

وفرنيس)، جمع النصوص وقّدم لها األستاذ إبراهيم السعداوي، 

منشورات مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجت�عية للنرش 

والجمعّية التونسيّة املتوسطية للدراسات التاريخيّة واالجت�عيّة 

 .٤٧٨-٤٣٩، ص٢٠١٣واالقتصاديّة، تونس 

"جوانب من شخصية الدكتور املاطري من خالل ، املنرصعدنان  )٣٩(

 .٧٦، ص ١٩٩٦، جوان/يونيو ٣، املجلّة الصادقيّة "، عدد مذكّراته

 املرجع نفسه. )٤٠(
املرأة والسلطة يف تونس خالل فرتة انظر يف الغرض دراستنا بعنوان: " )٤١(

 املؤمتر "، مداخلة بأع�لالحكم البورقيبي: وسيلة بورڤيبة �وذًجا

نهاية حكم بورڤيبة والقيادات السياسّية العربية ب� الخامس حول: 

، مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات، الصعود واالنحدار

، منشورات مؤسسة التميمي ومؤسسة كونراد أديناور، ٢٠٠٥مارس 

 .٦٧-٣١، ص ٢٠٠٦تونس مارس 

املايض: قراءة يف بعض املذكّرات الثأرية أو محاكمة ، "املنرصعدنان  )٤٢(

"، مجلّة روافد، مجلّة �اذج من املذكّرات السياسّية التونسية املعارصة

 .٢٩، ص ١٩٩٥املعهد األعىل لتاريخ الحركة الوطنية، العدد األول، 

 

 
ملزيد التفاصيل حول هذه املذكرات والس� الذاتية انظر دراستنا: ) ٤٣(

لذاتّية: رصد وقراءة كتابة املذكّرات والّس� اعادل بن يوسف، "

"، ورد يف ١٩٥٦إلصدارات السياسيّ� والنقابّي� التونسّي� منذ سنة 

أع�ل مهداة إىل األستاذ عبد الجليل التميمي، كتاب يف جزين (عريب 

وفرنيس) سلسلة من الدراسات واملقاالت بأقالم مؤرّخ� من تونس 

إبراهيم وسائر أنحاء العامل، جمع النصوص وقّدم لها األستاذ 

السعداوي، منشورات مركز الدراسات والبحوث االقتصادية 

واالجت�عية للنرش والجمعيّة التونسيّة املتوسطية للدراسات 

 .٤٧٨-٤٣٩، ص٢٠١٣التاريخيّة واالجت�عّية واالقتصاديّة، تونس 

لنسخة األوىل كانت بطلب من بورقيبة: صدور الجزء ع، "ا محسن )٤٤(

 /يونيوجوان ٢٣ليوم  لرشوقاجريدة "، تونس تاريخالرابع من كتاب "

٢٠١٠. 

، تأليف نخبة من األساتذة الجامعيّ� تونس عرب التاريخج�عي،  )٤٥(

أجزاء، نرش مركز الّدراسات والبحوث  ٤بإرشاف األستاذ خليفة شاطر. 

 .٢٠٠٥االقتصادية واالجت�عية، تونس 

ما يزال بعض الزمالء من أساتذة التاريخ املعارص بالجامعة التونسية  )٤٦(

مؤاخذين إىل اليوم نتيجة مشاركتهم يف تأليف هذا الجزء الرابع 

التحّول" وخضوعهم إلمالءات األستاذ زهّ�  تونسالخاّص بتاريخ "

 .مظّفر

عن  ملزيد التفاصيل حول هذه امل�رسات انظر الكتاب األبيض الصادر )٤٧(

لرحيل الزعيم بورقيبة  ١٣الذكرى  مبناسبةرئاسة الجمهورية 

واملتضّمن لعديد الرسائل املتبادلة ب� بورقيبة وبن عيل وبعض رفاق 

الكتاب األبيض حول السنوات األخ�ة من حياة دربه وأفراد عائلته... 

، رئاسة الجمهورية، الدائرة الثقافية، تونس الرئيس الحبيب بورقيبة

 .صفحة ٩١، ٢٠١٣يل/أبريل أفر ٠٤

، أصيل جهة قابس وخّريج ١٩٦١: من مواليد سنة سامي الرشيف )٤٨(

الجامعة التونسية. متحصل عىل دكتوراه يف االقتصاد من جامعة 

(الرسبون).... تجّمعي خالص ومناشد مستميت ومكّون قار  ١باريس 

تجّمع. وعضو باللجنة املركزية للتجّمع وعضو بلجنة التفك� القارة لل

وكان مرّشحا  ٢٠٠٩و سنة  ٢٠٠٤الرئيس بن عيل يف سنة  حملتيْ قاد 

التي لحسن  ٢٠١٤بارزا لنفس الخطة يف االانتخابات الرئاسية لسنة 

. خالل أكرث ٢٠١١جانفي  ١٤الحظ مل تتّم بسبب سقوط النظام يوم 

من عقد أرشف عىل تأط� التجمعيّ� من رؤساء شعب وجامعات 

. ك� عمل صلب إدارة التجمع بالقصبة وبعدها مهنية وترابية..

بشارع محّمد الخامس كمكّوٍن سيايس بارز صلب األكاد�ية السياسية 

للتجّمع املنحّل وتخّرج عىل يديه العديد من كوادر الحزب الحاكم. 

ألّف عديد الكتب "النوفمربية" من أبرزها كتاب "بن عيل خيار 

طرده من "معهد متويل التنمية  ٢٠١١جانفي  ١٤املستقبل". تّم بعد 

 I.FI.D "L’Institut de Financement duللمغرب العريب "ايفيد "

Développement du Maghreb Arabe ورُفعت يف وجهه العبارة "

 ".Dégage "الثورية الشه�ة "إرحل

خّصصت اللجنة الوطنية لتقّيص الحقائق حول الفساد والرشوة حيزا  )٤٩(

، مللف ٢٠١١صادر يف نوفمرب/ترشين الثا� هاما من تقريرها ال

"، تضّمن قضايا عديدة تعلّقت الخارجي"الوكالة التونسية لالتصال 

بالخصوص بسوء الترصف يف املوارد البرشية والفساد املايل صلب 

الوكالة والهدر املفرط لل�ل العام، كان املثقفون التونسّيون وخاّصة 

 

http://www.turess.com/alchourouk


  
  

 

 

 ملف العدد
 النخب السياسّية العربية والتاريخ

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .لميةع التاريخية كان 
 ٢٠١٧مارس  –العدد التاسع والثالثين   –الحادية عشرة السنة   ١٩٨

 

 

 
راجع  .من أبرز املنتفع� به - ويف مقدمتهم الجامعيّون -األجانب 

للجنة الوطنية لتقّيص الحقائق حول التقرير النهايئ لالتجاوزات يف: 

صفحة.  ٥٠٠، ٢٠١١نوفمرب/ترشين الثا�  ١١، تونس، الفساد والرشوة

 انظر النّص الكامل للتقرير عىل املوقع االلكرتو� التايل: 

http://www.fichier-pdf.fr/2011/11/13/fichier-sans-nom-3/  
، ترصيح بن عيل نقطة سوداء يف تاريخ املثقف التونيسجوييل،  زينب )٥٠(

 .٢٠١٢فيفري/فرباير  ٢٨لقناة صدى البلد ليوم 

 املرجع السابق.  )٥١(
 شهاة األستاذ عبد الجليل التميمي.  )٥٢(
جزيرة قربص يف املصادر العربيّة الوسيطة ، املنصوريمحّمد الطّاهر  )٥٣(

 ة):(بالفرنسي

Mohamed Tahar Mansouri, Chypre dans les sources arabes 
médiévales, Nicosie, Centre de recherche scientifique, 2001.  

  شهادة املرحوم األستاذ محّمد الطاهر املنصوري.
ملزيد التفاصيل حول مكانة وأدوار املثقف� والجامع� منهم تحديًدا  )٥٤(

راستنا: عادل بن يوسف، "دور املثّقف يف زمن حكم بن عيل انظر د

) �وذًجا"، ٢٠١١-١٩٨٧املجتمع: الجامعّيون زمن حكم بن عيل (

 االنسانيةمداخلة بندوة املعهد التحض�ي للدراسات األدبية والعلوم 

 ١٥و ١٤، ١٣املنعقد أيام:  الثقافة وااللتزامبتونس بعنوان: 

تونس ديسمرب/كانون ، منشورات أشغال الندوة، ٢٠١٣أفريل/أبريل 

 صفحة.  ١٦٥-١١٥، ص ٢٠١٥األّول 

كيف يكتب تاريخ مرص التاريخ يبدأ ح� تنتهي محّمد أبو العين�، " )٥٥(

  .٢٠١٣أكتوبر/ترشين األول  25"، جريدة األهرام ليوم السياسة

  املرجع السابق. )٥٦(
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